
  

  شرح املنظومة البيقونيةشرح املنظومة البيقونية
  
  


	��� ا�����
	��� ا����� 
 
 
 
  

    

        
wwwwww..aallmmoosslleehh..ccoomm  

  



  
  شرح شرح 

  املنظومة البيقونيةاملنظومة البيقونية
  
  


	��� ا�����
	��� ا����� 
 
 
 
  

���� ���	����� ���	����� ���	����� ���	�    

        

        
wwwwww..aallmmoosslleehh..ccoomm  

  



 ���
–�����	� ������� ��� -���� ���	�  
 

 
 

 
﴿ 
 

٣ 
 
﴾ 
 

www.almosleh.co
m 

ـٰن الرحيم  بسم اهللا الرمح
 : فتوح البيقوين رمحه اهللا تعاٰىل حممد بنال الناظم عمر بنق

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ــيبــِر نيِســالحممــٍد خلــى   أُرــلِّياً ع صــِد م أُ باحلمــد أَب 
       هـدحـى وكُلُّ واحـٍد أَتو   ِذي ِمنا و    هقْساِم احلـِديِث ِعـد 
 ح وهو مـا اتصـلْ     ولُها الصِحي أَ  إســناده وملْ يشــذَّ أو يعــلْ 
ــِه  ــبِطِه ونقِْل يف ض ــد متعِوي  مرِمثِْلـهِ      ي ـنلٌ ضاِبطٌ عدِه ع 

ـٰن الرحيم                                    بسم اهللا الرمح
 وأصحابه ومن احلمد هللا رب العاملني، وأصلي وأسلم على نبينا حممد املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله

 .اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إٰىل يوم الدين
 :أما بعد

 .فهذا أول الدروس املتعلِّقة بشرح البيقونية
 .والبيقونية منت خمتصر من متون العلم املتعلقة مبصطلح احلديث

 وإمنا وقع االختيار على هذا املنت دون غريه لكونه متناً خمتصراً ميسراً حوى أصول علم مصطلح
احلديث اليت ال غُنية لكل طالب علم عن اإلحاطة ا ومعرفتها، فهي متثل احلد األدىن الذي ينبغي لطالب 

 .العلم أن حييط به وأن يحصله فيما يتعلق ذا العلم
 . نسبة لصاحبها الذي نظمها وهو طه بن حممد البيقوين)البيقونية(وهي مشهورة ذا االسم 

 عمر بن حممد البيقوين، وعلى كل حال مل يكن هناك ما يرجع إليه يف حترير : واختلف يف امسه، فقيل
ـٰذه املنظومة  .أي االمسني هو لصاحب ه

ـٰذه املنظومة كما ذكرنا هي يف مصطلح احلديث، ومصطلح احلديث علم يتناول دراسة احلديث  ه
وحال ما نقلوه ورووه، وله من من حيث الراوي واملروي؛ فهو من العلوم اليت ينظر فيها إٰىل حال الرواة 

القوانني والقواعد ما هو معروف يف كتب أهل العلم، وقد أُلِّف وصنف يف ذلك شيء كثري، فإن علم 
 .مصطلح احلديث من العلوم املخدومة اليت كثر مصنفوها واملتكلمون يف أنواعها
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 .علم دراية، وعلم رواية: سمنيواملراد أن نفهم أن علم احلديث الذي يتكلّم عنه العلماء ينقسم إٰىل ق
هو العلم املتعلق بنقل احلديث وضبطه وحترير ألفاظه:وايةعلم الر . 

 فهو معرفة أحوال الراوي واملروي، الراوي الناقل، واملروي هو النص املنقول، :رايةعلم الدأما 
 .ينقله الرواةوسواء كان ذلك النص لفظاً أو حكايةً عن عمل أو تقريراً، أو ما إىل ذلك مما 

ـٰذا نعلم أن علم احلديث هو علم يتضمن قواعد يعرف ا أحوال السند واملنت من حيث  إذاً من ه
صحتها وحسنها وضعفها، ومن حيث علو السند ونزوله، وكيفية التحمل واألداء، وصفات رجال 

 .اإلسناد
ـٰذا العلم حبر ال ساحل له، فإنه من العلوم اليت توسع فيها العل  .ماء كثرياًه

 .احلديث، العلم بالقواعد اليت ترجح فيها الروايات، وتطبق يف القبول والردومما يندرج يف علم 
ـٰذا العلم الرامهرمزي  يف أوسط القرن الرابع، مث تاله من تاله -رمحه اهللا- )١(وأول من صنف يف ه

 . وغريمها)٣( واألصبهاين)٢(من العلماء كاحلاكم
ـٰذا العلم فتحاً)٤( اخلطيب البغدادي مث أتى أبو بكر  حيث كتب فيه ما مل  مبيناً رمحه اهللا وفتح يف ه

 )٦(. منطلق مما أسسه رمحه اهللا، فكل من جاء بعده فهو مستفيد منه)٥(يكتبه غريه،
ـٰذا العلم  .وبعد ذلك انتشرت املؤلفات واملصنفات يف ه

ـٰذه املنظومة اليت افتتحها املؤلف رمح  . اهللاهنقرأ ما يف ه
ـٰن الرحيم: (يقول رمحه اهللا افتتاحاً ـٰذه سنة يف ) بسم اهللا الرمح ـٰذه الرسالة بالبسملة، وه فافتتح ه

كتاب اهللا عز وجل ويف كتب النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، اقتدى ا العلماء وتأسى ا املصنفون 
 .واملتكلمون

                                           
ـٰن الذي عاش إٰىل قريب سنة ) ١( انظر خنبة . هـ، يف كتابه احملدث الفاصل؛ لكنه مل يستوعب٣٦٠أبو حممد احلسن بن عبد الرمح

 .الفكر، الباعث احلثيث
 .هـ، لكنه مل يهذب ومل يرتب٤٠٥درك وغريه، املتوىف سنة أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن البيع صاحب املست) ٢(
 .هـ٤٣٠أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا الصويف صاحب حلية األولياء وغريه، املتوىف سنة ) ٣(
 .هـ٤٦٣أمحد بن علي بن ثابت صاحب تاريخ بغداد وغريه، املتوىف سنة ) ٤(
 ).اجلامع آلداب الشيخ والسامع(داا كتاباً مساه ، ويف آ)الكفاية(صنف يف قوانني الرواية كتاباً مساه ) ٥(
 .كل من أنصف علم أن احملدثني بعد اخلطيب عيال على كتبه: قال احلافظ أبو بكر بن نقطة) ٦(



 ���
–�����	� ������� ��� -���� ���	�  
 

 
 

 
﴿ 
 

٥ 
 
﴾ 
 

www.almosleh.co
m 

هللا عز وجل ويف سنة النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، ودرج عليها فالبداءة بالبسملة سنة ماضية يف كتاب ا
 .وأخذها أهل العلم يف مؤلفام ومصنفام

إما امسية وإما فعلية، : والبسملة الكالم فيها مشهور مكرور، خالصته أن البسملة مجلة تامة
 :يرواالختالف بني القولني يرجع إٰىل أي شيء؟ إٰىل االختالف يف التقد

 .فمن قدر املضمر بالفعل جعلها مجلة فعلية
 .ومن قدر املضمر باالسم جعلها مجلة امسية

إن املقدر يالحظ فيه أن يكون مناسباً، فإنه ال : واألمر يف هذا قريب كما تقدم؛ ولكن يبقى أن يقال
 يف كل مورد ترد فيه  يف كل املوارد لفظاً واحداً، إمنا يجعل-متعلق البسملة-يسوغ أن جيعل املتعلق 

ـٰذه الكلمة حسب ما يناسب، فإن كانت يف القراءة فيقدر ما يتعلق بالقراءة، وإن كانت يف الكتابة  ه
 .يقدر ما يتعلق بالكتابة وهلم جراً

ـٰذا املقدر مؤخراً، والسر يف التأخري  :ويناسب أن يكون ه
ـٰذا أوالً •  .التيمن بالبداءة بذكر اهللا عز وجل، ه
 .احلصر؛ فإن تقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصروثانياً  •

 .إا للمصاحبة: من العلماء من قال) بسم اهللا: (والباء يف قوله
 .وهو الذي يظهر أا لالستعانة اليت تصاحب اإلنسان يف كل الفعل. إا لالستعانة: ومنهم من قال

 .مصاحبة واستعانة) بسم اهللا: (فقراءته
ـٰن (فيها من أمساء اهللا عز وجل : ألمساء فهو معروف مشهوروأما ما يف البسملة من ا اهللا الرمح

ـٰذه األمساء مشهور معروف) الرحيم  .والكالم على ه
 .فابتدأ بعد البسملة باحلمد) أَبدأُ باحلمِد مصلِّياً: (بعد ذلك بدأ املؤلف رمحه اهللا بقوله

 .التعظيم هو اإلخبار مبحاسن احملمود على وجه احملبة و:واحلمد
ـٰذا تعريف فيه قصور؛ ألن )١(.وقد فسره مجاعة من العلماء بأنه الثناء على اجلميل االختياري  وه

قصر احلمد على اجلميل االختياري ال ينبئ عن ما تضمنه احلمد من عظيم احملبة للمحمود وعظيم 

                                           
ـٰن بن حسن يف فتح ايد) ١(  .معناه الثناء بالكالم على اجلميل االختياري، على وجه التعظيم) احلمد هللا: (قال الشيخ عبد الرمح
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يتضمن اإلخبار مبحاسن : التعظيم له أو وكبري التعظيم له، فإن محد اهللا جل وعال يتضمن هذين املعنيني
 .اهللا عز وجل على وجه احملبة له، والتعظيم له سبحانه وحبمده

وقد جاءت يف البسملة واحلمدلة أحاديث عديدة يف ذم البداءة بغري محد اهللا وبغري البسملة؛ لكن ال 
 .يصح منها شيء على وجه االنفراد، إال أن اموع يدل على أن البداءة مطلوبة

ـٰذا السنة املاضية اجلارية من هدي رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، حيث كان يبتدئ ويكفي يف  ه
 .كتبه ورسائله بالبسملة، ويبتدئ خطبه باحلمدلة

ـٰذا ) مصلِّياً: (حال، وهي مجلة خربية يقصد ا اإلنشاء، فإن قوله) مصلِّياً(، )أَبدأُ باحلمِد مصلِّياً( ه
 .يس إنشاء؛ لكن من اجلمل اخلربية ما يفيد اإلنشاءخرب ول

اللهم صل : فاملقصود أنين أبتدئ حامداً اهللا عز وجل مصلياً على النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم؛ أي قائالً
 .طالباً الصالة على النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم. على حممد

لَّى اُهللا عاختلف العلماء يف معناهاوالصالة على النيب ص لَّمسِه ولَي: 
 .إا الرمحة: فمنهم من قال
 .إن معىن الصالة الثناء على النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يف املأل األعلى: ومنهم من قال
د نوع إنه طلب خري عظيم للنيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم دون حتديد؛ أي دون حتدي: ومنهم من قال

ـٰذا اخلري  .ه
ـٰذا املعىن األخري معىن جيد؛ ألنه ليس هناك ما يدل على أن الصالة هي الثناء على النيب يف املأل  وه

ـٰذا حيتاج إٰىل توقيف)١(رمحه اهللاألعلى حتديداً، سوى ما نقل عن أيب العالية  العالية ليس   وأبو،، ومثل ه
 )٢(. حكم املرفوعإن قوله رمحه اهللا يف: من الصحابة حىت نقول

                                           
آمنوا صـلُّوا علَيـِه      ِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي يا أَيها الَِّذين      ِإنَّ اللَّه ومال  ﴿ : تعاىلٰ  كتاب التفسري، باب قوله    :صحيح البخاري   )١(

 . الدعاءصالة اهللا ثناؤه عليه عند املالئكة وصالة املالئكة: ، قال أبو العالية]٥٦:األحزاب[﴾وسلِّموا تسِليما

ـٰذا ما ذهب إليه الشيخ العثيمني يف شرحه ملقدمة بلوغ املرام) ٢(  .وه
ففسرت بالرمحة، : قد تنوعت عبارات العلماء سلفاً وخلفاً يف تفسري صالته:  رمحه اهللاقال الشيخ عبد احلميد بن باديسو

ـٰذه . بتعظيمهوفسرت باملغفرة، وفسرت بثنائه عند املالئكة، وفسرت بعطائه وإحسانه، وفسرت  وال خالف يف احلقيقة بني ه
التفاسري، فإن مغفرته من رمحته، وإن ثناءه من رمحته، وإن عطاءه وإحسانه من رمحته، وإن تعظيمه من رمحته، فرجعت كلها إٰىل 

لرمحة فسروا مبقتضيات ذلك فالذين فسروا الصالة من اهللا بالرمحة فسروها بالالزم، والذين فسروا بغري ا: إٰىل أن قال. تفسريها بالرمحة
 .وانظر بدائع الفوائد البن القيم فله كالم مغاير هلذا). ٢٢١-٢٢٠( صفحة  جمالس التذكري من حديث البشري النذير. الالزم
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 ،ذف منه اهلمز ح، اسم تفضيل، فهي فخري مبعىن أخري،أي أخري نيب أرسل) خيِر نيب أُرِسال(: قوله
ـٰذا شائع سائغ يف لسان العرب أن  ـٰذا خري( : فإذا قلت،ذف مهزة أفعل يف مثل خري وشرحتوه  أي )ه

ـٰذا أخري من كذا فعل التفضيل أ فهي من .شر من كذاأـٰذا  ه:كان معناه، )هذا شر: (وإذا قلت ،ه
 . لكثرة االستعمالالذي حذفت فيه اهلمزة ختفيفاً

 . دارج فحذف اهلمز ختفيفاً،مثل الناس فإن أصلها أناس حذفت اهلمزة ختفيفاً
ـٰه حذفت اهلأومثل اهللا   )١(.ختفيفاًزة مصلها اإلل

علَيِه وسلَّم خري األنبياء، ففي الصحيح قال صلَّى اُهللا ال شك أن النيب صلَّى اُهللا ف) خيِر نيب أُرِسال(
لَّمسِه ولَيأنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر((: ع(( 

وولد آدم فيهم الرسل واألنبياء، فإذا كان  .)٢(
ـٰذا وصف ال إ شكال فيه، دلت عليه سيد ولد آدم مجيعاً فهو خريهم صلَّى اُهللا علَيِه و علَى آِلِه سلَّم، وه

 .األدلة يف الكتاب والسنة وأمجع عليه أهل العلم
لكن الذي يقع فيه اإلشكال وصفه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم بأنه خري اخللق، فإن من الناس من يتوقف يف 

ـٰذا ـٰذا وصف مل يرد، وإذا كان كذلك فالواجب أن ال نزيد يف وصف النيب صلَّى :ويقول مثل ه  ه
لَّمعلى آله وسِه ولَيلَّى اُهللا عأكثر مما أخرب به اهللا عز وجل أو أخرب به رسول اهللا ص لَّمسِه ولَياُهللا ع. 

ـٰذا الوصف سائغ وجائز ودلت األدلة عليه، أما األدلة فحديث عمر رِضي اُهللا  ولكن الصحيح أن ه
لَّى اُهللا عيف الصحيح أنه دخل على النيب ص هنلَّى اُهللا عوقد اتكأ على حصري حىت أثّر يف جنبه ص لَّمسِه ولَي

هناُهللا ع ِضيفقال له عمر ر ،لَّمسِه ولَيـٰذا أنت يا رسول اهللا؟ أنت صفوة اهللا من خلقه: ع  )٣(.ه
أي من مجيع خلقه، خلق مضاف ومضاف إليه ) من خلقه(والصفوة هو اخلرية وهو املصطفى املختار، 

ـٰذا الوصف يف حق النيب ف يفيد العموم؛ مفرد مضاف يفيد العموم، وقد جرى أهل العلم على إطالق ه
لَّمسلَى آِلِه وعِه ولَيلَّى اُهللا عفال وجه للتوقف يف وصفه بذلك ص ،لَّمسلَى آِلِه وعِه ولَيلَّى اُهللا عص. 

 هم بنو آدم وهو سيد ولد آدم فيكون صلَّى اُهللا مث من حيث الداللة الالزمة، إذا كان أفضل اخللق
 .علَيِه وسلَّم أفضل اخللق

                                           
 .١٥، وانظر تيسري العزيز احلميد ص)١/٢٦(هل اسم اهللا مشتق، :  انظر بدائع الفوائد حتت فائدة)١(
: وأوله يف صحيح مسلم .صحيح: قال الشيخ األلباين). ٤٣٠٨( حديث رقم د، باب ذكر الشفاعة،كتاب الزه: سنن ابن ماجه) ٢(

 ).٢٢٧٨(كتاب الفضائل، باب فضل نسب النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، حديث رقم 
 ).تهصفو(واللفظ ). ١٤٧٩(كتاب الطالق، باب يف اإليالء واعتزال النساء وختيريهن، حديث رقم : مسلم )٣(
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ـٰذه املنظومة فقال ـٰذا االفتتاح بالثناء واحلمد شرع املؤلف رمحه اهللا يف املقصود من ه  :مث بعد ه
      هـدحـى وكُلُّ واحـٍد أَتو 

 
  ِذي ِمنا و    هقْساِم احلـِديِث ِعـد 

ـٰذه، واإلشارة اسم إشارة مبعىن ) ِذي: (نا لالستئناف، استأنف ا مقصوده، وقولهالواو ه) وِذي(  ه
ـٰذا البيت مل يكن قد ذكر األقسام بعد، فإنه سابق لذكر  هنا ملوجود يف الذهن؛ ألن املؤلف ملا كتب ه

ـٰذا أمر درج عليه العرب أن يشريوا إٰىل ما قد هيؤوه  يف نفوسهم األقسام، فاملشار إليه يف الذهن، وه
ـٰذا  .وزوروه يف خواطرهم أن يتكلموا به أو أن يكتبوه أو أن ينشئوه، وال حرج يف ه

ـٰذه الرسالة هو بيان ) قْساِم احلِديِث ِعدها وِذي ِمن: (قوله بني املؤلف رمحه اهللا أن ما سيأيت يف ه
ِه وعلى آله سلَّم من قول أو فعل أو هو ما أضيف إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَي: ألقسام احلديث، واحلديث

 .تقرير أو صفة
 يف حديث ابن ))بين اإلسالم على مخس((: وعلَى آِلِه وسلَّم قول النيب صلَّى اُهللا علَيِه: القولمثال 
 )١(.الصحيحنيعمر يف 
ـٰذا .)٢( ))أصلييتموين صلوا كما رأ((: ما يف الصحيح من قوله صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم:  الفعلمثال  ه

ـٰذا قول حقيقته قول؛ ألنه أمر صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم بأن يتأسى ،  به يف صالته الناسقول أو فعل؟ ه
 . يف هذا أن فعله صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم حمل للتأسي لكن.)٣())خذوا عين مناسككم((: ونظريه أيضاً قوله

                                           
 ).٨(، حديث رقم ))بين اإلسالم على مخس: ((كتاب اإلميان، باب قول النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم: البخاري) ١(

 ).١٦(كتاب اإلميان، باب بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظام، حديث رقم : مسلم    
 .)٦٣١(كتاب األذان، باب األذان للمسافر، حديث رقم : البخاري) ٢(
لتأخذوا عين : ((كتاب احلج، باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً وبيان قوله صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم: مسلم) ٣(

 ).١٢٩٧(، حديث رقم ))مناسككم
 ).٣٠٦٢(كتاب مناسك احلج باب الركوب إىل اجلمار واستظالل احملرم، حديث رقم : واللفظ للنسائي
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أتى زمزم يف حجه يف طواف : صحيحني من أن النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم كما يف الالفعلوأما 
ـٰذا)١(.قائماًاإلفاضة وشرب من املاء   . حكاية فعل فه

لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عكان إذا أوى إىل : وكذلك ما أخربت به عائشة يف الصحيحني من أن النيب ص
، وقرأ اإلخالص واملعوذتني مث مسح ما رأسه وما استطاع من فراشه مجع يديه ونفث فيهما ثالثاً

ـٰذا فعل)٢(.يفعل ذلك كل ليلةجسده، وكان  ، واألمثلة هلذا كثرية جداً، إمنا مقصودنا التمثيل الذي  ه
 .حيصل به فهم املعىن

لقد رأيتين :  أا قالت رِضي اُهللا عنها من)٣(الصحيحنيما أخربت به عائشة يف :  مثاله،التقرير
 .ورسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يسترين ينظر وأنا أنظر إىل احلبشة يلعبون يف املسجد

ـٰذا تقرير، وجه التقرير أن النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم أقر عائشة يف نظرها إٰىل من يلعب من : فه
 .الرجال

ـٰذا تقرير منه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمأنه أقر احلبشة يف لعبهم يف املسج: الثاين  .د يف يوم العيد، فه
 .هو أن يفعل بني يدي النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم فعل أو يصدر قول وال ينكره: والتقرير

يء؟ فإذا صدر قول أو وقع فعل بني يدي النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ومل ينكره دل ذلك على أي ش
لَّمسلَى آِلِه وعِه ولَيلَّى اُهللا ععلى أنه أقره ص. 

 املقصود بالصفة هنا صفة فعل أو صفة النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم؟ املقصود صفاته صلَّى اُهللا ،صفةأو 
لَّمسِه ولَيع. 

يب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم من قول ما أضيف إٰىل الن: أما األفعال فقد تقدمت يف قولنا يف تعريف احلديث
وعلَى آِلِه وسلَّم، سواء أكانت الصفة العامة  أو فعل؛ لكن املقصود بالصفة هنا صفته صلَّى اُهللا علَيِه

كصفات بدنه وهيئته، أو الصفات اخلاصة يف أحوال معينة، كاحلديث الذي يف الصحيح أن النيب صلَّى 

                                           
 ).١٦٣٧(تاب احلج، باب ما جاء يف زمزم، حديث رقم ك: البخاري) ١(

 ).٢٠٢٧(كتاب األشربة، باب يف الشرب من زمزم قائماً، حديث رقم : مسلم    
 .ومل أجده يف مسلم). ٥٠١٧(كتاب فضائل القرآن، باب فضل املعوذات، حديث رقم : البخاري) ٢(
 ).٥١٩٠(حديث رقم كتاب النكاح، باب حسن املعاشرة مع األهل، :  البخاري) ٣(

 ).٨٩٢(كتاب صالة العيدين، باب الرخصة يف اللعب الذي ال معصية فيه يف أيام العيد، حديث رقم : مسلم     
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ِه ولَيحيكي فعل النيب اُهللا ع لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عحدث أصحابه عن نيب ضربه قومه فأدموه، وجعل ص لَّمس
ـٰذا ذكر صفة خاصة. املضروب؛ أي يصور هيئة النيب املضروب  .فه

ـٰذه صفات خاصة تندرج يف قول  كذلك صفته صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يف شربه ويف قيامه وقعوده، ه
 ).أو صفة: (ماء يف تعريف احلديثالعل

ـٰذه فعالً فإا تندرج يف الفعل  .لكن إذا كانت ه
 ،لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوعلى كل حال املقصود بالصفات أوالً الصفات البدنية والصفات اخلَلقية للنيب ص

 . علَيِه وسلَّموالصفات اخلاصة اليت قد تكون يف ظروف خاصة أو يف قصص خاص من سريته صلَّى اُهللا
إذاً عرفنا احلديث، احلديث هو ما أضيف إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم من قول أو فعل أو تقرير أو 

 .صفة
ملاذا ذكر العلماء رمحهم اهللا القول قبل غريه؟ ألن األصل يف االحتجاج بالقول؛ وألن أقوى ما يكون 

عل والتقرير والصفة، فإن القول ما يرد عليه من احتمال أقل من غريه؛ يف الداللة القول، خبالف الف
 .ولذلك قُدم القول على غريه

ـٰذا أن أقسام احلديث متعددة )قْساِم احلِديِث ِعدها وِذي ِمن: (قال رمحه اهللا  .فهمنا من ه
 :واعلم أن العلماء رمحهم اهللا يف تقسيم احلديث سلكوا مسالك شىت

إٰىل حديث : احلديث من حيث األصل ينقسم إىل قسمني: جيمل يف التقسيم ويقول من فمنهم
ـٰذا أخصر ما يكون من األقسام. صحيح، وحديث ضعيف  )١(.وه

 .احلديث صحيح، وضعيف، وحسن:  من يقسم احلديث تقسيماً ثالثياً، فيقولومنهم
ـٰذا فيبلغ به عدداً كبرياً منومنهم  . األقسام من يقسمه تقسيماً أكثر من ه

واحلقيقة أن األقسام ال تعدو اثنني أو ثالثة، وما عداها من أقسام احلديث فهي أنواع وليست أقساماً؛ 
 .أي أنواع تندرج، فالضعيف أنواع، واحلسن أنواع، والصحيح أنواع

 .فبالنظر إٰىل األنواع يكون أقساماً عديدة
 .ٰىل ثالثة أقساموبالنظر إٰىل اإلمجال جند أنه ينقسم إٰىل قسمني أو إ

                                           
 .قاله ابن كثري يف الباعث احلثيث يف النوع األول) ١(
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فيه جتوز؛ وجه التجوز أنه أراد باألقسام هنا  )قْساِم احلِديِث ِعدها وِذي ِمن: (فقول املؤلف رمحه اهللا
صحيح وضعيف، أو صحيح وحسن وضعيف، وما : األقسام األصلية وما يندرج حتتها، فاألقسام األصلية

 .وهلم جرا.. واعفالضعيف له أن. يندرج حتتها من أقسام سيأيت ذكرها
 .واعلم أن األصل يف سائر أنواع احلديث وأقسامه أنه اختل فيها شرط من شروط احلديث الصحيح

إذاً أصل األقسام هو احلديث الصحيح، فكلما اختل وصف من أوصاف احلديث الصحيح، انفرد، 
 .فكان نوعاً من األنواع، فجميع األقسام تنبثق وتتفرع عن احلديث الصحيح

ك جتد أن غالب املؤلفني يف علوم احلديث إمنا يذكرون أوالً احلديث الصحيح، وجيعلونه ولذل
 .كالقاعدة اليت يبىن عليها غريه، واألصل الذي يؤسس عليه غريه

 بفهم عِنتفسائر األنواع إمنا هي أنواع اختل فيها وصف من أوصاف احلديث الصحيح، ولذلك ا
 .نواع، ويتضح لك بقية األصنافاحلديث الصحيح ليتبني لك سائر األ

 :يقول رمحه اهللا
      هـدحـى وكُلُّ واحـٍد أَتو 

 
  ِذي ِمنا و    هقْساِم احلـِديِث ِعـد 

ـٰذه املنظومة فإنه يذكره ويذكر معه   أي كل واحد يذكره املؤلف رمحه اهللا من أقسام احلديث يف ه
 .حده، واحلد هو التعريف، والبيان والتوضيح

 وهو ذا قد أحسن غاية -أي تعريفه الذي يتبني به-رمحه اهللا يذكر احلديث ويذكر حده فاملؤلف 
ـٰذا القسم، فلم يذكره جمرداً عن معناه  .اإلحسان؛ ألنه بين القسم وبين لنا معىن ه

ابتدأ املؤلف رمحه اهللا يف ذكر أقسام احلديث بذكر أعالها وأشرفها وأصلها وأسها واملقصود الذي 
ـٰذا الفن هو أن نصل إىل احلديث من أ ـٰذا الفن، املقصود الذي من أجله يدرس ه جله يدرس ه

 . الصحيح، الذي به نعرف ما ثبت عن النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم من القول أو الفعل أو التقرير أو الصفة
ــلْ عــذَّ أو ي شه وملْ يــناد إس   لُها الصِحيأَو    مـا ات وهو ـلْ حص 

ــِه  ــبِطِه ونقِْل يف ض ــد متعِوي  مرِمثِْلـهِ      ي ـنلٌ ضاِبطٌ عدِه ع 
 

أي أول األقسام اليت وعد ا املؤلف رمحه اهللا الصحيح، ومسي صحيحاً ) أَولُها: (فقال رمحه اهللا
 .هنه وتضعفهلسالمته من اآلفات اليت يزول ا وصف الصحة، فهو خالص من اآلفات واألمراض اليت تو
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 :الصحيح قال فيه املؤلف رمحه اهللا يف بيانه
ــلْ عــذَّ أو ي شه وملْ يــناد إس 

 
ــلْ ........  صــا ات ــو م هو  

ــِه   ــبِطِه ونقِْل يف ض ــد متعِوي  مرِمثِْلـهِ      ي ـنلٌ ضاِبطٌ عدِه ع 
لصحيح أنه ما اتصف خبمسة فهذان البيتان حويا تعريف الصحيح، وميكن أن يتلخص لنا من تعريف ا

 .أوصاف، أو ما توفرت فيه مخسة شروط
ـٰذه  ـٰذه الشروط جممع عليها بني أهل العلم، فال خالف بينهم يف ه ـٰذه األوصاف وه واعلم أن ه

 .الشروط
من أين أتى العلماء : قبل أن نلج يف كالم املؤلف رمحه اهللا ملعرفة ما ذكره من الشروط يتبادر سؤال

  ذه األقسام؟ رمحهم اهللا
معلوم أن األئمة الكبار الذين ألفوا املؤلفات، وعنهم نقلت األحاديث وميزوا الرجال، مل يتكلموا ذا 
الكالم، مل يقسموا احلديث من حيث التصنيف إىل صحيح وضعيف وحسن ومنقطع ومرسل ومعضل 

 .وما سيأتينا من األقسام
اء أمجعوا على شروط الصحيح اخلمسة، أو على أن إن العلم: أيضاً على أي شيء نعتمد يف قولنا

احلسن ما قل فيه هذا الوصف من أوصاف الصحيح، أو أن الضعيف ما فات فيه شرط من شروط 
ـٰذا من عمل األئمة الذين نظروا يف أقوال أهل العلم وأعماهلم وطريقة تعاملهم : الصحيح؟ اجلواب أن ه

 .مع األحاديث النبوية
يف قبول األحاديث وردها، ويف توهينها وتقويتها؛ سواء -ا نقل عن األئمة فمن خالل نظرهم فيم

ـٰذا التصنيف-عمالً أو قوالً  . علم من ذلك كله ه
ـٰذا التصنيف اصطالحي، معىن اصطالحي أي إنه اتفق عليه العلماء املتأخرون، وعليه فال : مث إن ه

ـٰذا أن حنكم على كالم املتقدمني من أهل  العلم باصطالح املتأخرين، فإن كثرياً من يسوغ يف مثل ه
 أم -سواء فيما يتعلق مبصطلح احلديث أو بغريه من فنون العلم-اخلطأ الذي يقع فيه فئام من طلبة العلم 

 .حيكمون على كالم املتقدمني باصطالحات املتأخرين، وهذا خطأ، فإنه جيب أن يراعى اصطالح املتقدم
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د يطلق على بعض األحاديث وصف الضعف، وإذا أجرينا اصطالح اإلمام أمح: فعلى سبيل املثال
ضعيف مث يعمل : املتأخرين يف الضعيف على كالم اإلمام أمحد اضطرب امليزان؛ ألن اإلمام أمحد يقول

 .باحلديث أو حيتج به
ـٰذا يدل على أن احلديث الضعيف حيتج به يف األحكام والعقائد والفضائل وغريها؟  فهل ه

؛ ألن اإلمام أمحد عنده اصطالح يف احلديث ليس عند غريه، فاحلديث الضعيف عند أمحد ال: اجلواب
يقابل احلسن يف اصطالح املتأخرين، فما وصفه بالضعف فهو حسن فيما اصطلح عليه متأخرو علماء 

ـٰذا الفن  .ه
ـٰذه التقسيمات اص ـٰذه الشروط وه ـٰذه القواعد وه طالحية؛ املقصود الذي نريد أن نصل إليه أن ه

ـٰذا هو الذي  فينبغي لنا أن نعرف مىت اصطلحوا عليها، وأن نفهم أا قد ختتلف من عامل آلخر، وه
 .ينشأ عنه اختالف العلماء يف التصحيح والتضعيف

 .سيأيت إن شاء اهللا تعاٰىل بقية الكالم يف الدرس القادم
����� 



  
  شرح شرح 

  املنظومة البيقونيةاملنظومة البيقونية
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 :يقول رمحه اهللا يف بيان احلديث الصحيح

 ح وهو ما اتصلْالصِحي أَولُها  يشذَّ أو يعلْ إسناده وملْ 
 دلٌ ضاِبطٌ عن ِمثِْلِهِه عيرِوي  معتمد يف ضبِطِه ونقِْلِه 

ـٰذا تعر  .ف احلديث الصحيح ذكره املؤلف رمحه اهللا يف بيتنييه
  إىل فنحتاج،احلديث الصحيح ما اتصل إسناده). وهو ما اتصلْ (:فقال يف تعريف احلديث الصحيح

 . ما هو االتصال ونعرف،أن نعرف ما هو اإلسناد
و سلسلة الرواة الذين تصل من خالهلم إٰىل نص احلديث الذي أما اإلسناد فهو رجال احلديث، أو ه

 .هو املنت
اإلسناد هو سلسلة الرواة الذين من : إذاً اإلسناد يطلق ويراد به رجال احلديث، وميكن أن يقال

 .خالهلم تصل إٰىل املنت؛ أي من طريقهم تصل إٰىل منت احلديث
ـٰ )ما اتصلْ: (وأما قوله ذه السلسلة انقطاع؛ بل تكون متصلة، فكل من حيدث أي أن ال يكون يف ه

ينقل عن من مسع منه، فريويه كل واحد من الرواة عن شيخه إٰىل أن يصل إىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وعلى 
لَّمسـٰذا هو معىن قول املؤلف رمحه اهللا. آله و  .)إسناده    وهو ما اتصلْ: (ه

صحيح اتصال اإلسناد، فيخرج ذا الشرط أنواع من احلديث ستأتينا إذاً أول شروط احلديث ال
ـٰذه األنواع فيما نستقبل إن شاء اهللا تعاٰىل  .كاملنقطع واملرسل واملعضل، وسيأيت بيان كل ه

: مث ذكر ثاين أوصاف احلديث الصحيح أو شروط احلديث الصحيح أو أركان احلديث الصحيح فقال
أن يعتري املنت ما خيالف به الراوي من هو أوثق منه :  فيه شذوذ، والشذوذ هوأي ومل يكن) وملْ يشذَّ(

ـٰذه املخالفة،  ـٰذا أن يكون الراوي ال تحتمل منه ه وأكرب، أو من هم أكثر منه عدداً، ويشترط يف ه
ـٰذا قيد مهم  .وه

احلال الثانية يشترط إذاً الشذوذ هو أن خيالف الراوي من هو أوثق منه أو من هم أكثر منه عدداً، ويف 
أن يكون الراوي ممن ال حتتمل خمالفته؛ ألن من الرواة من إذا انفرد قُبل انفراده واحتمل، سواء كان 
ـٰذا احلديث، أو بأن يكون احلديث قد استقل بزيادة أو مبعىن مل يأت  ـٰذا االنفراد بأن انفرد برواية ه ه

فإذا استقل الراوي مبا مل يروه من هم أوثق منه ومل : ذوذبه بقية الرواة، فكال األمرين مما قد يوصف بالش
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وقد احتملت األمة رواية مجاعة من احلفاظ األئمة الذين عرفوا بالضبط واإلتقان مع . يشتهر فإنه يرد
 .وغريهم من األئمة... الزهري، وسعيد بن املسيب، وسفيان بن عيينة: انفرادهم، من أمثال هؤالء

: طعن يف حفظه، لكن ال تحتمل خمالفته وال حيتمل انفراده، من أمثال ٰهؤالءلكن من الرواة من ال م
سفيان بن حسني، ومن أمثاهلم أيضاً جعفر بن برقان، فهذان ممن مل يطعن يف حفظهم؛ لكنه ال حتتمل 
خمالفتهم، فاألول سفيان بن حسني روى له البخاري يف املتابعات، وجعفر بن برقان روى له مسلم يف 

، ومع ذلك ال حتتمل خمالفتهما، فهما يعدان من رجال الصحيح؛ لكن ال حيتمل انفرادمها عن صحيحه
 .غريمها بالرواية

الشاذ من احلديث هو ما خالف فيه الراوي من هو أوثق منه أو من هم أكثر منه : إذاً ميكن أن نقول
 .عدداً، أو انفرد برواية احلديث وكان ممن ال حيتمل انفراده

ـٰذا األ  .خري قل من ينبه إليه ممن يتكلم يف بيان الشاذوه
أي أن ال ) وملْ يشذَّ أو يعلْ: (أما ثالث أوصاف احلديث الصحيح فأن يسلم من العلة، ولذلك قال

ـٰذا أن . تكون فيه علة تقدح فيه والعلة حقيقتها سبب غامض خفي يوهن احلديث ويضعفه، وال يعين ه
؛ بل توهن احلديث، لكنها ال تدخل يف العلة يف اصطالح املتأخرين من العلة الظاهرة ال توهن احلديث

 .احملدثني
وسيأيت إن شاء اهللا . إذاً العلة سبب خفي غامض يورث احلديث ضعفاً ويرفع عنه وصف الصحة

تعاٰىل مزيد بيان للحديث الشاذ واحلديث املعلل فيما نستقبل إن شاء اهللا تعاىل من أقسام احلديث 
 .وأنواعه

إذاً الوصف الرابع من أوصاف احلديث الصحيح أن يكون رواته ) ِه عدلٌ ضاِبطٌيرِوي: (قال رمحه اهللا
 .عدوالً، فيشترط يف الرواة العدالة

. إا ملكة حتمل اإلنسان على التقوى واستعمال املروءة: والعدالة يقول أهل االصطالح يف تعريفها
 .ى التقوى على مالزمة التقوى واستعمال املروءةملكة حتمل اإلنسان عل: هكذا يعرفوا

ـٰذا أن العدالة وصف يقوم بالراوي حيمله على التقوى، والتقوى ال حتصل لإلنسان إال  ففهم من ه
 .بأن يسلم من الشرك، وأن يسلم من البدعة، وأن يسلم من الفسق
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ها تدور على أن يكون الراوي وثاين ما تكمل به العدالة أن يكون مستعمالً للمروءة، واملروءة حقيقت
متجنباً ملا يعاب، متخلياً عن سيئ اخللق، فاستعمال املروءة أي أن ال يفعل ما يعاب وينكر عليه، أو أن 

 :ال يصدر عنه ما يعاب وينكر عليه من قول أو عمل، وقد نظم بعض العلماء شرط العدالة فقال
 ائراوالعدل من جيتنب الكب  ويتقي يف الغالب الصغائرا 

ـٰذا يف احلقيقة اقتصار على طرف مما يتعلق بالعدالة، وهو ما يتعلق بالتقوى؛ ألن اجتناب الكبائر   وه
 .وعدم الوقوع يف الصغائر مها تقوى اهللا جل وعال اليت ذكرها العلماء يف تعريف العدالة

، وتنخرم عدالة املراد أن العدالة شرط من شروط صحة احلديث، فيشترط يف الراوي أن يكون عدالً
 :الرواة بواحد من أمور مخسة

 .الكذب، فمن كان كذاباً فإنه ليس بعدل، وال تقبل روايته وال كرامة: األمر األول
التهمة بالكذب، أي أن يتهم بالكذب ولو مل يكن كذاباً، فإذا اشتهر عند : الثاين من خوارم العدالة

 ولو مل يكن كذاباً يف واقع األمر، فالتهمة كافية يف العلماء اامه بالكذب فإنه من مسقطات العدالة،
 .إسقاط العدالة

ـٰذا هو الفسق. الفسق، والفسق هو الوقوع يف الكبائر، أو اإلصرار على الصغائر: الثالث  .ه
إما جهالة مطبقة كجهالة : اجلهالة؛ بأن يكون جمهوالً: الرابع من األوصاف اليت تنخرم ا العدالة

ـٰذا وصف تنتفي به العدالة؛ ألن اهول ال ميكن أن . ة نسبية كمن مل يشتهر بالروايةالعيب، أو جهال فه
 .يوصف بأنه عدل

البدعة، على أن رواية املبتدع فيها خالف بني : اخلامس من األوصاف اليت تنخرم ا العدالة
 .العلماء، وقد يأيت بيان ذلك

ـٰذه اخلمسة كلها مما خيرم العدالة،  أضف إٰىل ذلك من خوارم العدالة عدم استعمال املراد أن ه
 .يكون سادساً. املروءة، فإن من مل يستعمل املروءة فليس بعدل

) ضاِبطٌ عن ِمثِْلِه: (أما الوصف األخري الذي ذكره املؤلف رمحه اهللا للحديث الصحيح فهو قوله
ه وأحاط به، ولذلك يسمي ضبط فالن كذا أي أتقن: فاشترط الضبط، والضبط حقيقته اإلتقان، فتقول

العلماء ما جيمع مسائل عديدة ويندرج حتته فروع كثرية يف األبواب، يسمونه ضوابط؛ ألنه جيمع وحييط 
 .باملسائل املتفرقة
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 :فالضبط هو اإلحاطة واإلتقان، وهو نوعان
 .ضبط صدر •
 .وضبط كتاب •

بل وجود أحدمها يف الراوي وأيهما وجد يف الراوي كفى، يعين ال يلزم اجتماع هذين يف الرواة؛ 
 .يكفي يف وصف حديثه بالصحة

 .حفظ القلب ووعيه ملا حيفظ: أما ضبط الصدر فهو حفظ القلب ووعيه ملا حيفظ، ضبط الصدر
 عند طلبه أو مىت -يعين ما حفظه–متكن الراوي من استحضار حمفوظه : ويعرفه بعض أهل العلم بأنه

 .شاء
ـٰذا معىن حفظه من أن : أما ضبط الكتاب فهو يناله تعديل أو تغيري أو تبديل أو زيادة أو نقص، ه

وذلك أن من العلماء الرواة من كان . حفظه من أن يناله زيادة أو نقص أو تبديل أو تغيري: ضبط الكتاب
ـٰذا ال يعارض ضبط الصدر، فقد يكون ضابطاً يف  حيرص على كتابة ما يسمع فاعتمدت كتبهم، وه

-ى؛ لكن يوثق ذلك بالكتابة، كما كان حال اإلمام أمحد رمحه اهللا؛ فإن اإلمام أمحد قلبه حافظاً ملا يتلق
 ما كان يحدث من رأسه، إمنا كان إذا حدث حدث من كتاب، حىت إنه -مع جاللة قدره وقوة حفظه

ما قيل له كتاب األميان واألشربة، فل: كان إذا خرج إٰىل الناس يف اإلفتاء والتعليم كان خيرج معه بكتابني
 .أكثر ما يسأل الناس عن األميان واألشربة: يف ذلك قال

فضبط الكتاب ال ينايف ضبط الصدر، وإمنا اشترط العلماء ضبط الكتاب ألنه وقع من بعض الرواة 
تفريط يف حفظ كتبهم اليت سجلوا فيها األحاديث أو نقلوا فيها ما مسعوه من أشياخهم، فدخل عليهم 

ـٰذا الط  .ريقاخللل من ه
وهو من األئمة يف الدين من حيث الديانة واالستقامة، وقد وثقه -فتجد مثالً أن قيس بن الربيع 

ـٰذا الكتاب -مجاعة من احملدثني  إال أنه يضعف من ِقبل أن ابنه أدخل عليه يف كتابه، فكان حيدث من ه
 .عليه يف حديثه الذي أدخل فيه ابنه أشياء ليست منه، فأدخل

 .إمنا أيت قيس من ِقبل ابنه: و داوود الطيالسيولذلك قال أب
ومن أمثلة ذلك أيضاً سفيان بن وكيع، فإنه كان يكتب احلديث الذي يسمعه، إال أنه أيت من قبل 
وراق كان يكتب له، فكان يدخل عليه يف حديثه ما ليس منه، فيحدث فيظن أنه حديثه وهو ليس 

إنه قد أُدخل :  فقاال له-أتيا سفيان بن وكيع-ة الرازيان حبديثه، فجاءه اإلمامان أبو حامت وأبو زرع
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: كيف أصنع؟ قاال له: فقال. من كاتبك؛ من الوراق: من أين ذلك؟ قاال: فأىب، فقال. عليك كذا وكذا
وطلبا منه أن يبعد . حنن نكفيك، بالتمييز منيز ما أدخل عليك فال حتدث به وما مل يدخله حتدث به

 . مل يستجب، فتركا حديثه وتكلما فيه، ومن بعدمها تكلم فيه األئمةالكاتب؛ لكنه رمحه اهللا
ـٰذا ما الذي فات فيه؟ هل فات فيه ديانة وتقوى؟ اجلواب  .ال، إمنا فات فيه ضبط الكتاب: ه

إذاً من شروط الراوي أن يكون ضابطاً إما ضبط صدر أو ضبط كتاب أو ضبط الصدر والكتاب 
 .مجيعاً

ـٰذه شروط احلديث ا لصحيح، أو أركان احلديث الصحيح، أو أوصاف احلديث الصحيح، مخسة ه
 :مجعها املؤلف رمحه اهللا يف هذين البيتني اختصاراً

 إسناده وملْ يشذَّ أو يعلْ
 

 ح وهو ما اتصلْأَولُها الصِحي 
 ِهِه عدلٌ ضاِبطٌ عن ِمثِْليرِوي  معتمد يف ضبِطِه ونقِْلِه  
 .تأكيد للشرط األخري) معتمد يف ضبِطِه ونقِْلِه: (وقوله رمحه اهللا

ـٰذه الشروط   هل هي متوافرة يف الرواة على مستوى واحد، أم تتفاوت درجام -أيها اإلخوة-ه
ـٰذا : فيها؟ اجلواب ـٰذه الصفات، ال سيما يف صفة الضبط، ونتيجة ه أن درجام تتفاوت يف ه

 .اوتت مراتب الصحيح، فإن الصحيح ليس على مرتبة واحدةالتفاوت تف
ولذلك تسمعون من الكالم املنقول عن األئمة أن أصح األسانيد كذا وكذا، كما نقل عن البخاري 

ـٰذه السلسلة تسمى سلسلة الذهب، . مالك عن نافع عن ابن عمر: أصح األسانيد: رمحه اهللا قوله فه
ما رواه : األسانيد، فجاء عن بعض األئمة أن أصح األسانيدوجاء عن غريه أقوال أخرى يف أصح 

وقد اختلف العلماء رمحهم اهللا يف أصح األسانيد، فبعضهم زاد وبعضهم . الزهري عن سامل عن ابن عمر
 .نقص، وقد مجعها ابن حجر رمحه اهللا فيما يقارب عشرين طريقاً

ـٰذا أنه ليس هناك إسناد يقال إنه أصح إ سناد مطلقاً؛ يعين على وجه اإلطالق، لكن الصحيح يف ه
 :إمنا البد من تقييد

 .أصح األسانيد عن فالن كذا: إما تقييده بالرواة، فيقال
أصح أسانيد أهل املدينة كذا، وأهل الكوفة كذا، وأهل الشام كذا، : وإما تقييده بالبلدان، فيقال

 .وأهل العراق كذا
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 .ا يورد من االنتقاداتأما أن يسلك مسلك اإلطالق فإنه يورد عليه م
ـٰذه األوصاف ال خيرج احلديث عن كونه صحيحاً  .املراد أن تفاوت الرواة يف ه

ما رواه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف القعنيب : ومن األمثلة اليت تذكر يف مثال احلديث الصحيح
قال : جلماعة حيث قالعن مالك عن نافع عن ابن عمر رِضي اُهللا عنه يف احلديث املشهور يف صالة ا

لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا ع١())صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة((: رسول اهللا ص(. 
ـٰذا حديث اجتمعت فيه شروط احلديث الصحيح كلها ففيه اتصال اإلسناد، فيه عدم الشذوذ، فيه : فه

 .عدم العلة، فيه عدالة الرواة، فيه ضبطهم
عد شروط -إن املؤلف رمحه اهللا بدأ يف عد الشروط :  من احلديث الصحيح نقولوقبل أن نفرغ

 بدأ باالتصال ألنه أمهها، فإن ما انقطع فقد اخنرم اتصاله، ال يعلم ثبوته عن -الصحيح أو أركان الصحيح
لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عالنيب ص. 

تغل بتصحيح األحاديث، ال سيما يف مث بعد ذلك ذكر شرطني مهمني يغفل عنهما كثري ممن يش
 ).وملْ يشذَّ أو يعلْ: (األزمنة املتأخرة، ومها الشذوذ والعلة، ولذلك قال

مث ذكر ما هو عمل أكثر املصححني املتأخرين، وما يالحظه أكثر من يشتغل بالتصحيح من 
 ).يرِويِه عدلٌ ضاِبطٌ عن ِمثِْلِه: (املتأخرين، فقال
ين يصححون يهتمون بالدرجة األوىل مبا يتعلّق بالعدالة والضبط واالتصال، فإذا رأوا اآلن كل الذ

احلديث قد اتصل إسناده ورواه العدل الضابط عن مثله اكتفوا ذا يف إطالق الصحة على احلديث، 
ـٰذا خطأ كبري؛ ألنه ال بد من استكمال بقية الشروط، وهي عدم الشذوذ وعدم العلة  .وه

ال سيما من مل يصلب عوده حىت لو كثر حمفوظه أو -ي ملن يطالع تصحيحات املتأخرين ولذلك ينبغ
 . ينبغي أن يتأىن يف قبول التصحيح-كثر تأليفه

العجيب أن كثرياً من الذين يتكلمون يف التصحيح والتضعيف يهمل قول اإلمام أمحد وقول البخاري 
 علم احلديث، ويقتصر على أقوال املتأخرين من بن معني وأمثال ٰهؤالء اجلبال الكبار يف وقول حيىي

                                           
 ).٦٤٥(كتاب األذان، باب فضل صالة اجلماعة، حديث رقم : البخاري) ١(

، )٦٥٠(ومواضع الصالة، باب فضل صالة اجلماعة وبيان التشديد يف التخلف عنها، حديث رقم كتاب املساجد :  ومسلم    
 .وشيخه فيه حيىي بني حيىي الليثي
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صححه فالن، ويغفل تضعيف من : العلماء أو حىت بعضهم املتأخرين من صغار طالب العلم، فيقول
 .ضعفه من األئمة الكبار

وبني . إسناده صحيح: ولذلك ينبغي لنا أن نتروى يف مسألة التصحيح والتضعيف، فرق بني أن يقال
 .حديث صحيح: أن يقال

بينما ال يطلق على احلديث أنه . إنه إسناد قوي، أو إسناد ضعيف وفيه انقطاع: فاإلسناد قد يقال
حديث صحيح حىت ينظر فيه إىل سائر الشروط اليت جيب توافرها يف احلديث الصحيح اليت ذكرها 

 .العلماء رمحهم اهللا
 مما فاتنا ذكره خوارم الضبط، ما هي خوارم الضبط؟

 : خوارم الضبط
 .  بأن يكون الراوي كثري الغفلة، فإذا كثرت غفلة الراوي دل ذلك على قلة ضبطه وضعفه،الغفلة
 .، فإذا كثر غلطه كان ذلك دليالً على عدم ضبطهكثرة غلطه: الثاين

 .، فإن من كان كثري الوهم دلّ ذلك على ضعف ضبطهالوهم من قوادح الضبط وخوارمه 
ـٰذا خيرم الضبطسوء احلفظ: أيضاً من خوارم الضبط  .، فإن ه
ـٰذا يتصل بالشذوذ؛ لكنه يف احلقيقة يدل على أن الضبط خمالفة الثقات: أيضاً من خوارم الضبط ، ه

ضعيف؛ ألنه إذا جرى من الراوي خمالفة ملن هم أوثق منه فإنه يستدل بذلك على ضعف ضبطه ويوصف 
ـٰذه تتصل بالشذوذ وتتصل أيضاً خبفة ا  .لضبطاحلديث بأنه شاذ، فه

 :إذاً خوارم الضبط
 .خمالفة الثقات. كثرة الغلط. سوء احلفظ. الوهم: الثاين. كثرة الغفلة: واحد

 .وذا يكون قد انتهى ما ذكره املؤلف رمحه اهللا اختصاراً فيما يتعلق باحلديث الصحيح
 : ننتقل إٰىل ما ذكره ثانياً، احلديث احلسن قال رمحه اهللا

 ِح اشتهرتيِرجالُه ال كَالصِح 
 

 تغَدقاً وطُر وفرعالْم نواحلَس 
أي صارت ) وغَدت(عرف املؤلف رمحه اهللا احلسن بأنه ما عرفت طرقه، أي ما كانت طرقه معروفة  

)الُهِحي(أي رجال إسناده، ) ِرجال كَالصترهتيعين كان حال رجاله دون حال رجال الصحيح، ) ِح اش
م املؤلف رمحه اهللا يف نظمه أن نزول مرتبة رجال احلسن عن رجال الصحيح يف مجيع وظاهر كال
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األوصاف السابقة اليت اشترطت يف احلديث الصحيح، ما عدا االتصال؛ ألنه ال بد منه حىت يكون 
 .احلديث صحيحاً

ـٰذه مسألة اختلف فيها احملدثون على قولني  :وه
العدالة، والضبط، وعدم الشذوذ، وعدم : ديث الصحيحهل احلسن يفوت فيه وينقص من أوصاف احل

 العلة، أم أنه فقط فيما يتعلق بالضبط؟
مجهور احملدثني ممن كتب يف املصطلح جعل الفارق بني احلسن والصحيح خفة ضبط رواة احلديث 
احلسن، فجعل الفارق بني احلديث الصحيح واحلديث احلسن يف صفة الضبط فقط، فمن نزلت مرتبته يف 

 .لضبط دون مرتبة الصحيح ومل يصل إٰىل حد الضعف فإنه يكون حسناًا
إنه يدخل النقص يف أكثر من الضبط، فيدخل يف ضعف العدالة، أي أن ترتل العدالة : ومنهم من قال

دون مرتبة الصحيح، وأيضاً يف الشذوذ والعلة، فالنقصان الذي اعترب يف احلسن يطال مجيع الصفات عدا 
 .االتصال
قول أكثر احملدثني فهم يقصرون النقصان على خفة الضبط، ولذلك استدرك عبد الستار أبو غدة وأما 

 :على الناظم فقال
  غدت إذْواحلسن اخلفيف ضبطاً  ............................... 

 .ليمشي ذا على سنن أكثر أهل االصطالح
عبد الستار أبو غدة ) روف طُرقاً وغَدتواحلَسن الْمع: (ماذا قال الناظم يف ضابط احلسن؟ قال

ـٰذا البيت مبا يوافق قول أكثر احملدثني فقالعلى أدخل تعديالً  : ه
  إذ غدتواحلسن اخلفيف ضبطاً  رجاله ال كالصحيح اشتهرت 

ـٰذا ما ذكره أهل العلم رمحهم اهللا يف مسألة الفارق،يف الضبطاشتهرت   احلسن  بني احلديث ه
 .الصحيحواحلديث 

 .الضبط، سواء كان ضبط كتاب أو ضبط صدر : الفارق عند أكثر احملدثنياًإذ
 .وأما عند مجاعة من احملدثني فالفارق ليس فقط يف الضبط، يف الضبط ويف غريه من الصفات

 :طيب ما هو تعريف احلديث احلسن؟ املؤلف رمحه اهللا عرفه بقوله
 ِح اشتهرتِرجالُه ال كَالصِحي

 
 تغَدقاً وطُر وفرعالْم نواحلَس 
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ـٰذا التعريف ال يفي ببيان احلسن، إذ إنه ال يفهم منه إال أن احلسن أنزل درجة من  احلقيقة أن ه
ـٰذا يصدق حىت على الضعيف  .الصحيح؛ لكن ه

فالضعيف رجاله أنزل درجة من الصحيح؛ لكن ما احلد الذي يعترب فيه احلديث يف درجة احلسن 
 .خيرج عن الضعيف؟ يعين هو ميز احلسن عن الصحيح لكنه مل مييز احلسن عن الضعيفو

ـٰذا التنوع؟ سبب  وقد تنوعت كلمات العلماء رمحهم اهللا يف تعريف احلديث احلسن، ما سبب ه
ـٰذا التنوع أن احلسن مرتبة ومرتلة بني طرفني بني احلديث الصحيح الذي حيتج به، وبني احلديث : ه

 .ذي ال حيتج بهالضعيف ال
فاحلسن فيه من أوصاف الصحيح ما يلحقه به، وفيه من أسباب الضعف ما جيذبه إٰىل الضعيف، 

ـٰذا االختالط واالشتباه بكون احلديث بني هاتني املرتلتني جعله ملتبساً من حيث التعريف  .فه
ث احلسن عن غريه، ولذلك تعددت كلمات العلماء رمحهم اهللا يف تعريفه ليصلوا إٰىل حد يضبط احلدي

 .أنه ما نزل عن رتبة الصحيح يف الضبط ومل يبلغ درجة الضعيف: ولكن اجعلها عندك قاعدة اآلن
 .وسيأيت إن شاء اهللا تعاٰىل بقية الكالم على احلديث احلسن يف الدرس القادم إن شاء اهللا تعاىل

����� 
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ـٰن بسم اهللا   الرحيمالرمح
 :قال اإلمام البيقوين رمحه اهللا تعاٰىل

 واحلَسن الْمعروف طُرقاً وغَدت  ِح اشتهرتِرجالُه ال كَالصِحي 
 أقْساماً كَثُر وهو عيفالض وفَه  رِن قَصِة احلُُسبتر نكُلُّ ما عو 

ـٰن الرحيم                                      بسم اهللا الرمح
 احلمد هللا رب العاملني، وأصلي وأسلم على البشري النذير نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع 

 .سنته بإحسان إٰىل يوم الدين
 : يقول املؤلف رمحه اهللا

الُهِحيِرجال كَالص ترهتِح اش  تغَدقاً وطُر وفرعالْم نواحلَس 
ـٰذا، وقلنا يعين الذي عرفت ) الْمعروف طُرقاً(إن املؤلف رمحه اهللا حد احلسن بأنه  : تكلمنا على ه

لصحيح يف مرتلة دون مرتلة الصحيح يف الشهرة وحتقق أوصاف احلديث ا) ِرجالُه وغَدت(طرقه، 
 .وأركانه

وذكرنا أنّ من العلماء من قصر الفارق بني احلسن والصحيح يف كون احلسن يرويه من خف ضبطه 
 .بد من توفرها وأما بقية الصفات من عدم الشذوذ والعلة والعدالة واتصال السند فإنه ال

الف يف حديث وذهب مجاعة من العلماء إىل أن احلسن يفارق الصحيح يف بقية الصفات، فإذا ورد خ
 فإنه يكون من أسباب نزوله عن درجة الصحيح، وإن كان -مع ضبط رواته وعدالتهم-واشتباه فيه 

ـٰذا ذهب إليه مجاعة من احملدثني من أهل االصطالح  .وصف الضبط باقياً، وه
إال أن الصحيح ما عليه أكثرهم من أن الفارق بني الصحيح واحلسن هو ضعف الضبط أو قصور 

 .ة الضبط، هناك قصور يف الضبط أو خفة يف الضبط عن الصحيحالضبط، خف
 -وهو اختالف الرواة، وكونه سبباً لنقل احلديث من الصحيح إٰىل احلسن-ألن املثال الذي مثلوا به 

حقيقة اخلالف تكون ناشئة عن خفة الضبط، فهي إشارة إٰىل خفة الضبط الواقع من بعض الرواة اليت 
 .رجة الصحة إٰىل درجة احلسنسببت نزول احلديث من د

فالصحيح ما عليه أكثر العلماء من أن الفارق بني احلديث الصحيح واحلديث احلسن هو فيما يتعلق 
ـٰذه الشروط معتربة  بالضبط، أما فيما يتعلق بالعدالة وما يتعلق بعدم الشذوذ والعلة واالتصال فإنّ ه

 .سنالوجود، ويستوي فيها احلديث الصحيح مع احلديث احل
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أما تعريف املؤلف رمحه اهللا فقد ذكرنا أنه تعريف عليه مدخل، وذلك أنه مل مييز بني احلسن 
والضعيف، هو ميز بني الصحيح واحلسن؛ لكن مل مييز بني احلسن وغريه، فتعريفه يندرج فيه الضعيف؛ 

 :  ألنه قال
 رقاً وغَدتواحلَسن الْمعروف طُ  ِح اشتهرتِرجالُه ال كَالصِحي

 فيشتبه الضعيف ،كون رجاله دون رجال الصحيحتفاحلديث الضعيف قد يكون معروف الطرق و
 .باحلسن

 .قد تنوعت عبارات العلماء رمحهم اهللا يف ضبط احلديث احلسنو
 .احلسن ما عرف خمرجه واشتهرت رجاله :فقال اخلطايب

ـٰذا معىن ما ذكره املؤلف رمحه اهللا   . الرجالشتهار احلسن معرفة الطرق وا: فذكر،ه منأو قريبوه
 قريب أي .الذي فيه ضعف قريب حمتمل :وقال ابن اجلوزي رمحه اهللا يف تعريف احلديث احلسن

 .وال يرتل به إٰىل درجة الضعيف ،لبقْنه يإ حمتمل أي ، شديداً ليس ضعفاً،سهل
ـٰذه احلدود غري  م الوضوح ما دبل فيها من التداخل وع ؛تسقةموقد ذكر ابن الصالح رمحه اهللا أن ه

 .قبولةمجيعلها غري 
لحسن ل يف تعريف العلماء  النظرتنعم أي أ.ت النظر يف ذلك والبحثنعم أ:مث إنه قال رمحه اهللا

 . واحلسن لغريه،احلسن لذاته: ن ينقسم إٰىل قسمنيس فانتهى إٰىل أن احل،وكالم املتقدمني
 والضبط واإلتقان رتبة ظ ومل تصل درجتهم يف احلف،لصدق ما اشتهر رواته با: هواحلسن لذاته

 .الصحيح
 وليس فيه ، ومل يأت بشاذ،مل تتحقق أهليته  ما يف إسناده مستور:فه بأنه فقد عراحلسن لغريهوأما 

 .علة
ـٰذا التعريف يقارب ما ذكره الترمذي رمحه اهللا يف اصطالحه يف استعماله احلسن  احلقيقة هو يفو

ـٰذا يف السالمة من خمالفة : فلم يشذ.شذوذ ومن متهمإن احلسن عندنا ما سِلم من ال: حيث قال  ه
خيالف األحاديث  لكن ما رواه ليس مما ؛ يعين يرويه من مل يشتهر بالنقل والعلم،األحاديث الصحيحة

 .هالصحيحة، وراويه ال يتهم بالكذب، ويروى من غري وجه، فليس فيه علة متنع من قبوله وترد حديث
 .إنه ما خف ضبط رواته مع توافر شروط الصحيح: وميكن أن يقال يف تعريف احلسن

 .العدالة، اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلة: كم بقي من شروط الصحيح؟ بقي أربعة شروط
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وذا يتبين لنا أن احلسن يشارك الصحيح يف مجيع الشروط عدا الضبط، كما أنه يشارك الصحيح يف 
معىن . تج به، فأمجع الفقهاء رمحهم اهللا وكثري من أهل احلديث على االحتجاج باحلديث احلسنأنه حي

أنه تثبت به األحكام، وتثبت به العقائد، ويستدل به يف املسائل، يستدل به : االحتجاج باحلديث احلسن
 .أصالً ال استئناساً؛ ألن موضوع االستدالل أوسع من االحتجاج

، يصلح لالستدالل ال يعين أنه يصلح لالحتجاج؛ ألنه لو مل يرد إال هو وانفرد ملا يستدل ذا:  فيقال
 .كان حجة؛ لكن ملا انضم مع غريه أصبح صاحلاً لالستدالل، فيستدل به وال حيتج به

 .إذاً احلديث احلسن يشارك احلديث الصحيح يف كونه حجة يف ثبوت األحكام والعقائد
 .ديث الصحيح يف كونه على مراتب، فليس على مرتبة واحدةأيضاً يشارك احلديث احلسن احل

ـٰذه  ذكرنا حنن يف الصحيح أن الصحيح ليس على مرتبة واحدة؛ بل هو مراتب متفاوتة، وتفاوت ه
املراتب راجع إٰىل تفاوت حتقق شروط الصحة يف احلديث، فكلما زاد حتقق الشروط حتقق وصف 

إنه ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، ومر :  أصح األسانيدالصحة، ولذلك مر علينا قول البخاري يف
أصح :  عن ابن عمر، وذكرنا يف وقتها أنه ال يسوغ أن يقالساملإنه الزهري عن : علينا قول غريه

إما باعتبار الرواة، أو باعتبار البلدان، أو غري ذلك : األسانيد على اإلطالق؛ بل يوجه ذلك إٰىل ما يناسب
 .تمن االعتبارا

املراد أن احلسن كالصحيح يف تفاوت رتبه، فمن األسانيد املشهورة اليت حيتج ا كثرياً وهي يف مرتلة 
احلسن ما يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهذا ميثل به أهل االصطالح على احلديث احلسن يف 

ـٰذه السلسلة وقع فيها خالف بني العلماء يف االحتجاج ا، ـٰذا االختالف ناشئ عن أعلى رتبه، وه  ه
من املراد بأبيه؟ هل املراد شعيب، أو من هو فوق : اختالفهم يف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

شعيب الذي هو عبد اهللا؟ فعمرو بن شعيب يروي عن أبيه عن جده، هل املقصود جد شعيب أو جد 
ـٰذا  . احلديثعمرو؟ فلما وقع االختالف وقع اختالف العلماء يف ثبوت ه

ـٰذه السلسلة  والصحيح أنه حديث متصل، وأنه من أعلى رتب احلديث احلسن، فإذا جاءت مثل ه
 .فإن كان صحيحاً فاحلديث صحيح، وإن كان ضعيفاً فاحلديث ضعيف: فالنظر فيما وراء عمرو

ـٰذه أيضاً من السالسل : كذلك من أمثلة احلديث احلسن حديث ز بن حكيم عن أبيه عن جده وه
 .املشهورة



 ���
– �����	� ������� ���-�	��	� ���	�  
 

 
 

 
﴿ 
 

٢٨ 
 
﴾ 
 

www.almosleh.co
m 

 )١(وهو أبو العالية - للحديث احلسن ما رواه اإلمام أمحد من حديث إمساعيل بن إبراهيم األمثلةومن 
حدثنا سعيد بن عبيد السباق عن أبيه عن : أخربنا حممد بن إسحاق، قال:  قال-املشهور باإلتقان واحلفظ

كنت :  وسلَّم عن املذي، وفيه قال سهلبن حنيف، وذكر حديث سؤال سهل النيب صلَّى اُهللا علَيِه سهل
إمنا جيزئك ((: ألقى من املذي مشقة، وأُكثر االغتسال منه، فسألت النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم؟ فقال

 من ماء اًيكفيك أن تأخذ كفّ: (( فقال النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم؟ فسأله عما يصيب الثوب.))الوضوء
 النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، أو ما أصاب الثوب من ذلك  أو كما قال.)٢())على ما أصاب الثوبوتصبه 

 .من املذي
ـٰذا احلديث ال يرتل عن رتبة احلسن؛ خلفة ضبط حممد بن إسحاق  .فه

ـٰذا الطريق، : حممد بن إسحاق مدلس، فاجلواب: ولقائل أن يقول أنه قد صرح بالتحديث يف ه
إمساعيل بن إبراهيم، وسعيد بن عبيد :  إشكال  التدليس وبقي خفة الضبط، مجيع رواته وهمفذهب

السباق، وعبيد السباق كلهم ثقات، ويف احلفظ واإلتقان يف الدرجة العالية واملرتبة الرفيعة، إال حممد بن 
 .حاق رمحه اهللاإسحاق؛ ولذلك نزل احلديث من رتبة الصحيح إٰىل رتبة احلسن؛ خلفة ضبط حممد بن إس

 : مث قال املؤلف رمحه اهللا بعد أن فرغ من ذكر احلسن
أقْسام وهو عيفالض وكُفَه كُلُّ  ثُروِن قَصِة احلُُسبتر نما ع ر 

إذاً احلديث الضعيف ما مل تتوفر فيه ) فَهو الضعيف(أي نزل، ) ر ما عن رتبِة احلُُسِن قَصوكُلُّ(
 .شروط احلديث احلسن، أو ما ختلّف فيه شرط من شروط احلديث احلسن

طيب ميز احلديث الضعيف عن احلديث احلسن؛ لكن مل مييزه عن احلديث الصحيح، اجلواب على 
ـٰذا أنه إذا فات شرط من شروط احلديث احلسن ففوات شروط الصحيح من باب أوىل؛ ولذلك : ه

 . فوات شروط احلسناكتفى املعرفون للحديث الضعيف بذكر

                                           
ـٰذه أمه. بل هو ابن علية أبو بشر إمساعيل بن إبراهيم احلافظ الثبت) ١(  .أما أبو العالية فهو التابعي املفسر املشهور. علية ه
 ).١٥٩١٥(، حديث سهل بن حنيف، حديث رقم )أمحد شاكر ومحزة الزينبتحقيق (مسند أمحد ) ٢(

 ، )١١٥(كتاب الطهارة،  باب يف املذي يصيب الثوب، حديث رقم : سنن الترمذي
 ).٢١٠(كتاب الطهارة، باب يف املذي، حديث رقم : سنن أيب داوود
  ).٥٠٦(كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من املذي، حديث رقم : سنن ابن ماجه

 .حسن: قال الشيخ األلباين
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وقد ذكر بعضهم كما جرى من كثري يف كتاب علوم احلديث ذكر الصحيح فقال يف تعريف احلديث 
 .ما فات فيه شرط احلديث احلسن أو شرط احلديث الصحيح: الضعيف

ـٰذا تطويل يف التعريف، إذ إنه يكفي يف التعريف أن يذكر احلديث احلسن، ومعلوم أنه إذا فات  وه
ث احلسن ففوات شروط احلديث الصحيح من باب أوىل؛ ولذلك مشى املؤلف هنا على شرط احلدي

 .االقتصار على ذكر احلسن دون الصحيح
أقْسام وهو عيفالض وكُفَه كُلُّ  ثُروِن قَصِة احلُُسبتر نما ع ر 

 : قَصر، يصلح قصر من حيث املعىن وقصر ألجل الروي، يقول: نقول
فَهأقْسام وهو عيفالض كُلُّ  .... ووِن قَصِة احلُُسبتر نما ع ر 

 
ـٰذا، على أن النصب فيه وجه مستكره، ) أقساماً كثر: (يف بعض النسخ ـٰذا وه بالنصب، ويصلح ه

 .ولو أنه يضم الستقام الروي وال فيه إشكال، وهو أقسام كثر أي أقسام كثرية
  أن الضعيف أقسام كثرية، طيب ما اجلامع هلذه األقسام؟فبني املؤلف رمحه اهللا

اجلامع هلذه األقسام أن كل حديث فات فيه شرط من شروط احلسن أو شرط من شروط الصحيح 
 .فهو ضعيف

وإذا نظرت إٰىل شروط الصحيح ما هي؟ االتصال، عدالة الرواة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، 
 . وهو خفة الضبطوزد سادساً يف احلديث احلسن

ـٰذا يتحصل لك ابتداًء ستة وثالثون نوعاً، وقد أوصلها بعضهم إٰىل مائة وعشرين نوعاً أو  ومن ه
أكثر من أنواع احلديث الضعيف اليت يفوت فيها شيء من أوصاف احلديث الصحيح أو احلديث احلسن، 

وهو : (سام يف بيان كثرا فقالفينتقل احلديث إٰىل كونه ضعيفاً؛ ولذلك أمجل املؤلف رمحه اهللا األق
 ).ثُرأقْسام كُ

مث بعد أن فرغ املؤلف رمحه اهللا من ذكر أقسام احلديث بالنظر إٰىل االحتجاج، كم أقسام احلديث 
 .حديث صحيح، حديث ضعيف، حديث حسن: بالنظر إٰىل االحتجاج؟ ثالثة

بار آخر من االعتبارات اليت يقسم على انتقل رمحه اهللا إٰىل ذكر تقسيم آخر من أقسام احلديث أو اعت
 :ضوئها احلديث فقال رمحه اهللا
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 عا أُِضيف ِللنِبي الْمرفُووم  عوما ِلتاِبٍع هو الْمقْطُو 
 نسند الْمتِصلُ اإلسناِد ِموالْم  ِه حتى الْمصطَفَى ولَم يِبنراِوي 
 وما ِبسمِع كُلِّ راٍو يتِصلْ  فَالْمتِصلْإسناده ِللْمصطَفَى  

). وما أُِضيف ِللنِبي الْمرفُوع: (طيب، يقول رمحه اهللا يف بيان أقسام احلديث باعتبار صفات اإلسناد
املؤلف رمحه اهللا بعد أن فرغ من ذكر أقسام احلديث باعتبار االحتجاج انتقل إٰىل ذكر أقسام احلديث 

 .ر صفة اإلسناد، أو باعتبار منتهى السند، إٰىل من ينتهي السندباعتبا
ـٰذا شروع يف ذكر أقسام احلديث الضعيف؟ اجلواب ال؛ ألن املرفوع منه ما هو : طيب، هل ه

 .صحيح، ومنه ما هو ضعيف، ومنه ما هو حسن
ـٰذا شروعاً يف ذكر أقسام احلديث الضعيف، إمنا هو بيان العتبار آخر من اال عتبارات اليت فليس ه

 .يذكرها العلماء يف تقسيم احلديث
وإذا نظرت إٰىل االعتبارات اليت يعتمدها العلماء يف تقسيم األحاديث، أو يف تقسيم أنواع احلديث جتد 
أن منها ما هو أصلي وأساسي وعمدة، كتقسيم احلديث إٰىل صحيح وضعيف، ومنها ما هو مصنف يف 

ا يتزين به وميلّح به العلم؛ لكن ال يترتب عليه كبري أثر من حيث ملَِح العلم، ملح العلم يعين مم
 .االحتجاج

أُِضيف وما : (يقول رمحه اهللا يف بيان أقسام احلديث ذا االعتبار، وهو بالنظر إىل صفات اإلسناد
ـٰذا ما تقدم أي ما أسند إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَ) ما أُِضيف ِللنِبي). (عِللنِبي الْمرفُو يِه وسلَّم، ويشمل ه

ما أضيف إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم من قول أو : يف كالمنا على احلديث، قلنا يف تعريف احلديث
ما أضيف إٰىل : فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وبعض العلماء يقتصر على ذكر الفعل والقول

يِه وسلَّم من قول أو فعل ويهمل الباقي؛ ولكن تكميل التعريف يكمل به أقسام النيب صلَّى اُهللا علَ
 .احلديث

ـٰذا ما ) عا أُِضيف ِللنِبي الْمرفُووم: (فقوله رمحه اهللا ـٰذه األنواع؛ لكنه يدخل يف ه يشمل كل ه
ى آله وسلَّم قوالً أو فعالً أو صفة اتصل سنده وما مل يتصل، فكل من أضاف إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وعل

ـٰذا املرفوع هل  فإضافته هذه تصنف ضمن املرفوع إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم؛ لكن يبقى النظر يف ه
ـٰذا بالنظر إىل السند  .هو متصل أو غري متصل؟ كم درجة االنقطاع أو عدم االتصال؟ ويعرف ه
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ـٰذا .))إمنا األعمال بالنيات((: ل رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمقا: فلو أن أحدنا اآلن قال  هل ه
احلديث مرفوع أو ليس مرفوعاً؟ اآلن ما عندنا السلسلة اليت توصل إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، هل 

ـٰذا الضابط أو أو ال؟ ن)عا أُِضيف ِللنِبي الْمرفُووم: (ينطبق على قول الناظم عم ينطبق؛ يندرج حتت ه
ـٰذا النظم، فيكون قول أحدنا ـٰذا من قبيل املرفوع، مع أنه . قال رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم: ه ه

لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عـٰذا القول بالنيب ص  .ليس هناك سند مذكور يصل ه
سواء اتصل إسناده أم مل يتصل، فيدخل فيه املتصل، ). عي الْمرفُوا أُِضيف ِللنِبوم: (فقوله رمحه اهللا

ـٰذه أنواع من أنواع احلديث  ويدخل فيه املرسل، ويدخل فيه املعضل، ويدخل فيه املنقطع، وكل ه
 .ستأتينا إن شاء اهللا تعاٰىل

 تقريراً أو صفة خلقية أو خلقية فقد إذاً كل من أضاف إىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قوالً أو فعالً أو
لكونه أضيف : رفع احلديث إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، فهو حديث مرفوع، وإمنا مسي مرفوعاً قالوا

لَّمسِه وعلى آله ولَيلَّى اُهللا عوقيل غري ذلك، . إٰىل من هو رفيع املرتلة وعايل املكانة وهو رسول اهللا ص
 . كل حال االصطالحات ال تعلل، هكذا اصطلح العلماء رمحهم اهللا يف تصنيف األحاديثوعلى

 .أي ما أضيف إٰىل التابعي فهو املقطوع) عوما ِلتاِبٍع هو الْمقْطُو: (قال رمحه اهللا
 التابعي هو من رأى الصحايب مؤمناً برسول اهللا صلَّى: والتابعي من هو؟ حنتاج إىل أن نعرف التابعي

ـٰذا هو التابعي، فكل من رأى صحابة رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه . اُهللا علَيِه وسلَّم ومات على ذلك ه
 .وسلَّم مؤمناً بالنيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ومات على ذلك فهو من التابعني

اوت درجام، قسمهم العلماء إٰىل سعيد بن املسيب، وأويس القُرين، وهم مجاعة كُثر تتف: من التابعني
 .كبار التابعني ومتوسطيهم وصغارهم؛ لكنهم مجيعاً يشتركون يف كوم من التابعني: أقسام

ـٰذا ال وجه له، وسيأتينا  وبعض العلماء يقصر املقطوع على فئة من التابعني وهم كبارهم؛ لكن ه
ـٰذا عند الكالم على املوقوف؛ حيث قصر بعض ا لعلماء املوقوف على قول التابعي الكبري، الكالم يف ه

 .وهو من اشتهر نقله عن الصحابة وطالت صحبته هلم
فما أضيف إٰىل التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ). عوما ِلتاِبٍع هو الْمقْطُو: (يقول رمحه اهللا

 .خلقية أو خلقية فإنه يف تصنيف أهل احلديث يسمى احلديث مقطوعاً
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ـٰذ ا االسم هلذا الصنف من األحاديث ليس حادثاً، استعمله العلماء من قبل، فقد ورد يف كالم وه
الشافعي رمحه اهللا استعمال املقطوع؛ لكن استعمال الشافعي للمقطوع ليس على ما اصطلح عليه 

مني املراد املتأخرون؛ بل يريد باملقطوع املنقطع، فاملقطوع يف كالم الشافعي ومن شاه من األئمة املتقد
ـٰذا أن العلماء املتقدمني كالشافعي والطرباين وغريمها ممن سبقوا االصطالح  به املنقطع، والسبب يف ه
كان عندهم توسع يف االستعمال، فهم يف سعة؛ ألم مل يكونوا قد قيدوا بأنواع من االصطالحات ال 

 .الف املقطوعيتجاوزوا، فيطلقون املقطوع على املنقطع، ومعلوم أن املنقطع خ
 .فاملنقطع وصف لإلسناد

وأما املقطوع فوصف للمنت؛ وصف للحديث نفسه؛ ألنه منقول عمن؟ عن التابعي، املقطوع وصف 
للمنت املنقول، كاملرفوع متاماً فهو وصف للمنت املنقول، وإن كان يطلق على اإلسناد أنه إسناد مرفوع 

يِه وسلَّم؛ لكن حقيقته أنه وصف للحديث، خبالف املنقطع واملعضل باعتبار انتهائه إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَ
 . فهي كلها أوصاف يف احلقيقة ألي شيء؟ للسند-وما أشبه ذلك مما سيأتينا إن شاء اهللا-واملسلسل 

للسند واملنت، ففيه وصف  طيب، الصحيح والضعيف واحلسن وصف إليش؟ للسند أو للسند واملنت؟
ألن الشذوذ والعلة قد يكونان يف املنت وقد يكونان يف السند، وإن كان االتصال للسند ووصف للمنت؛ 

 .والعدالة والضبط يف الرواة، يف الطريق؛ لكن املنت ينظر فيه إىل لشذوذ والعلة
ـٰذا احملل املرسل مع كونه مناسباً أن ).عوما ِلتاِبٍع هو الْمقْطُو: (قال رمحه اهللا مل يذكر املؤلف يف ه

 .كر مع املرفوع واملقطوع؛ لكنه سيأيت فيما نستقبل إن شاء اهللا تعاٰىليذ
 :قال رمحه اهللا

 ِه حتى الْمصطَفَى ولَم يِبنراِوي
 

 ِصلُ اإلستالْم دنسالْمناِد ِمون 
 .عرف املؤلف رمحه اهللا املسند من األحاديث 

 .س القادمويأيت إن شاء اهللا تعاٰىل بقية الكالم يف الدر
����� 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 عوما ِلتاِبٍع هو الْمقْطُو 

 
 عا أُِضيف ِللنِبي الْمرفُووم 

 نسند الْمتِصلُ اإلسناِد ِموالْم  مصطَفَى ولَم يِبنِه حتى الْراِوي  
 وما ِبسمِع كُلِّ راٍو يتِصلْ  إسناده ِللْمصطَفَى فَالْمتِصلْ  

 مسلْسلٌ قُلْ ما على وصٍف أتى  ِمثْلُ أما واِهللا أنباين الفَىت 
 ِه قائما حدثَِنيكَذَاك قَد  أو بعد أنْ حدثَين تبسما 

ـٰن الرحيم                                         بسم اهللا الرمح
 . احلمد هللا رب العاملني، وأصلي وأسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

 :أما بعد
 .، واحلديث املقطوعفقد تقدم لنا يف الدرس السابق الكالم على احلديث الضعيف، واحلديث املرفوع

 .ما أضيف إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم: وقلنا يف احلديث املرفوع
 .ما أضيف للتابعي: واملقطوع

من صفات احلديث، أي منتهى  طيب الرفع والقطع مها من صفات احلديث أو من صفات اإلسناد؟
 .م أو ينتهي إٰىل التابعياحلديث، ينتهي إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّ

 وهو املوقوف؛ ألنه ذكر املرفوع واملقطوع الذي للتابع وترك -رمحه اهللا–بقي نوع مل يذكره املؤلف 
ـٰذا ضرورة النظم فيما يبدو، وسيأيت الكالم على ذلك  .الذي للصاحب، والظاهر أن الذي محله على ه

 : مث قال املؤلف رمحه اهللا
 نسند الْمتِصلُ اإلسناِد مِِوالْم  صطَفَى ولَم يِبنِه حتى الْمراِوي

 .بأنه املتصل اإلسناد) املسند(عرف املؤلف رمحه اهللا 
أن ال يكون بني الرواة انقطاع، بأن يكون كل راٍو تلقى احلديث عن : وتقدم معنا االتصال، وهو

 .الذي قبله
ـٰذا  اإلسناد. اة احلديث، أو رجال احلديثإنه سلسلة رو: واإلسناد تقدم لنا، وقلنا  .ه
 :يقول املؤلف رمحه اهللا

 نسند الْمتِصلُ اإلسناِد موالْم  ِه حتى الْمصطَفَى ولَم يِبنراِوي
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ى آله وسلَّم، يعين إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وعل) حتى الْمصطَفَى(أي من ناقله الذي أداه ) راِويِه نم(
)ِبني لَميعين ومل ينقطع) و. 

ـٰذا الذي ذكره املؤلف رمحه اهللا يف بيان معىن املسند، هو أحد األقوال يف معىن املسند، وهو ما : ه
لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عند، وهو النيب صينقله الراوي عن مثله إٰىل منتهى الس. 

ـٰذا التعريف   هو تعريف احلاكم للمسند، فاحلاكم رمحه اهللا - رمحه اهللالذي نظمه املؤلف-وه
 .املتصل اإلسناد من راويه إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم: عرف املسند بأنه

ـٰذا السند متصل، : مثاله حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، فه
أي مل يقع انقطاع، ) ولَم يِبن(ه اتصل إسناده من راويه إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ويسمى مسنداًَ؛ ألن

ـٰذه السلسلة، ليس بني ابن عمر والذي نقل عنه انقطاع؛ بل اإلسناد متصل  .ليس هناك انقطاع يف ه
؛ ألن الزهري مل يدرك ابن ما رواه الزهري عن ابن عباس، فإم ميثلون ذا للمنقطع: مثال املنقطع

 .عباس ومل يرو عنه
ـٰذا الذي ذكره املؤلف رمحه اهللا هو أشهر األقوال يف معىن املسند  .وه

ما ينتهي إٰىل النيب صلَّى : وبالنظر إٰىل استعمال األئمة لكلمة املسند يتبني أن مرادهم باملسند يف األصل
 .اُهللا علَيِه وسلَّم من طرق الرواية

ـٰذا ذكره ابن عبد الرب رمحه اهللا:  ما قيل يف معىن املسندثاين فاملسند كما ذكر ابن . أنه املرفوع، وه
ما كان مروياً عن النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وإن مل يكن متصالً؛ يعين وإن كان منقطعاً، : عبد الرب

ـٰذا قليل قا ـٰذا املرسل، واملعضل، واملنقطع، وه  .ئله من أهل العلمفيدخل يف ه
ما اتصل إسناد راويه إٰىل منتهاه؛ يعين :  يف معىن املسند ما ذكره اخلطيب رمحه اهللا، وهوالقول الثالث

ـٰذا يدخل فيه املقطوع واملوقوف؛ يعين يدخل فيه النقل عن غري النيب صلَّى اُهللا علَيِه  إىل منتهى النقل، وه
لَّمسو. 

ـٰذه التع ريفات الثالثة حنتاج إٰىل مرجح؛ ألن كل من تكلم من ٰهؤالء يف بيان معىن  وبالنظر إٰىل ه
ـٰذا الشأن، فأيها أرجح؟   املسند هو إمام من أئمة ه

ـٰذا هي النظر إٰىل عمل األئمة؛ أي عمل أئمة احلديث، فينظر إٰىل كيف  طريقة الترجيح يف مثل ه
ـٰذه الكلمة  .استعملوا ه
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املتصل :  أن املعىن األول هو املعىن املشتهر، وهو-كما ذكرنا قبل قليل- بالنظر إٰىل استعماهلم يتبني
 .يعين ومل ينقطع. اإلسناد من راويه حىت املصطفى ومل ينب

ـٰذا أن املسانيد فيها ما هو منقطع، وفيها ما هو من رواية التابع، وفيها ما هو من  يشكل على ه
 . وسلَّمرواية من مل يدرك النيب صلَّى اُهللا علَيِه

أن الغالب يف املسانيد هو ما انتهت روايته إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم باإلسناد املتصل، : فاجلواب
ـٰذا الغالب يف املسانيد، كمسند اإلمام أمحد، ومسند الفردوس، ومسند الشهاب، وقل عامل من أئمة  ه

ـٰذه امل سانيد جتد أا تنتهي إىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم بإسناد احلديث إال وله مسند، بالنظر إٰىل ه
 .متصل

ـٰذا يرجح التعريف األول الذي ذكره املؤلف رمحه اهللا يف املنت  .وه
 .املتصل اإلسناد من راويه حىت املصطفى ومل ينب: فيكون املسند

ـٰذه املسانيد من املقاطيع وحنوها  ؟طيب ما اجلواب عما جاء يف ه
ذكر أبو حامت رمحه اهللا أنه ما ورد يف مسنده من ذلك إمنا هو على سبيل التجوز، فأدخلوا املقاطيع 
على سبيل التجوز والتبع، وإال فإا ليست مسانيد، كذا إدخال من اختلف يف صحبته أو من كان له 

 إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه رؤية، فإن أبا حامت أدخل يف مسنده الرواية عن ٰهؤالء، مع عدم انتهاء احلديث
 .وسلَّم جتوزاً، وقد نص على ذلك

فدل العمل الذي جرى عليه العلماء أنّ املسند هو إيش؟ هو ما اتصل إسناده من راويه إٰىل النيب صلَّى 
لَّمسِه ولَياُهللا ع. 

ـٰذا الكتاب آثار ا لصحابة وأقوال التابعني؟ فإذا مسعت مسند اإلمام أمحد، ماذا يتبادر لك؟ هل ه
ال، يتبادر إٰىل ذهنك أن املسند هو الكتاب الذي حوى النقل من الرواة إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه : اجلواب

وسلَّم باألسانيد املتصلة، وما كان فيه مما خيالف ذلك، فهو تابع وليس أصلياً؛ أي إم أدخلوه جتوزاً 
 .وتبعاً

 :  بعد أن فرغ من ذكر املسندمث قال رمحه اهللا
 وما ِبسمِع كُلِّ راٍو يتِصلْ  إسناده ِللْمصطَفَى فَالْمتِصلْ

 :ذكر املؤلف رمحه اهللا هنا ضابط احلديث املتصل، فضبطه مباذا؟ قال
 وما ِبسمِع كُلِّ راٍو يتِصلْ  إسناده ِللْمصطَفَى فَالْمتِصلْ
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 .احلديث املتصلأي فيسمى 
إذاً احلديث املتصل هو الذي ينقله الراوي عن شيخه حىت ينتهي به إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وعلى آله 

 .وسلَّم دون انقطاع
ـٰذا باملوصول، يطلق عليه املتصل يف كالم األئمة، ويطلق عليه املوصول ويطلق عليه أيضاً . ويسمى ه

 .اسم املؤتصل باهلمز
وسع بعض أهل االصطالح استعمال املتصل، فأطلقوه على ما اتصل إسناده إٰىل من دون النيب وقد 

ـٰذا ال يكون إال بتقييد؛ يعين ال بد أن يقيد ذلك فيقال متصل إٰىل : صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم؛ لكن ه
 .وما أشبه ذلك... الزهري، متصل إٰىل سعيد بن املسيب

إنه يقصد به ما انتهى إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، ما اتصل إسناده إٰىل النيب أما إذا أطلق املتصل ف
لَّمسِه وعلى آله ولَيلَّى اُهللا عص. 

 :مث قال املؤلف رمحه اهللا يف بيان نوع جديد من أنواع احلديث
  أتىمسلْسلٌ قُلْ ما على وصٍف  ِمثْلُ أما واِهللا أنباين الفَىت

املسلسل نوع من أنواع احلديث، وهو يف احلقيقة من ملح علم احلديث، وليس من العلم املقصود 
هل احلديث : لذاته؛ ألنه كمال، وليس مما يتعلق بصحة اإلسناد وعدمه؛ يعين املسلسل ليس فيه النظر إىل
مه، باالحتجاج صحيح أو ليس بصحيح، وليس حكماً على احلديث بالصحة والضعف، بالقبول أو عد

 .أو ال، إمنا هو وصف يف املنت أو السند
؛ يعين احلديث الذي جاء على وصٍف اتفق يف )ما على وصٍف أتى: (وقد عرفه املؤلف رمحه اهللا بأنه

 .-يعين يف مجيع طبقات رواته-مجيع طبقاته 
ة أو حالة، للرواة املسلسل هو ما تتابع رجال إسناده على صف: ولذلك عرفه يف تدريب الراوي فقال

 .تارة أو للرواية تارة
 .فيكون هناك اتفاق يف صفة األداء، أو يف أمساء الرواة، أو ما أشبه ذلك من أنواع االتفاق

هو ما تسلسل إسناده بصفة ما؛ يعين على صفة معينة، : إذاً املسلسل ميكن أن نقول بتعريف موجز
ـٰذه الصفة إما أن تكون يف صيغة األداء؛ يعين  يف طريقة النقل، كأن يقول كل راو من رواة احلديث وه

حدثنا فالن، فيكون اجلميع اتفقوا على صفة األداء ذا اللفظ، فكلهم : يف طريقة تبليغ احلديث وأدائه
حدثنا، أو أن يتفقوا مثالً باالسم، فيكون مجيع من روى احلديث امسه : حدثنا، كل من روى قال: يقول
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باحملمدين، مسلسالً بالتحديث، أو أن يكونوا من بلد من البلدان؛ كأن يروي حممد، فيسمى مسلسالً 
 .احلديث أهل الشام، فيكون مسلسالً بالشاميني

قال اهللا ((: وأشهر حديث عند أهل الشام وأشرفه قول النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يف حديث أيب ذر
 ))جعلته بينكم حمرماًيا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي و: تعاٰىل

ـٰذا :  قال اإلمام أمحد.)١( وه
ـٰذا احلديث  أشرف حديث عند أهل الشام، وهو مسلسل بالشاميني، فجميع الرواة عن أيب ذر رواة ه

 .هم من أهل الشام
ميكن أن يكون االتفاق يف حال الراوي، كما ذكر املؤلف رمحه اهللا اآلن، املؤلف مثَّل للمسلسل بصيغة 

واهللا : (يعين أن يتفق مجيع رواة احلديث يف نقله بأن يقولوا). ِمثْلُ أما واِهللا أنباين الفَىت: (فقالاألداء 
ـٰذا مثال) أنبأنا ـٰذه الصيغة يف األداء وهي صيغة اإلنباء، ه  :فيقسمون ويستعملون ه

.............................  كَذَاك قَد حدثَِنيِه قائما 
كَذَاك قَد (املسلسل أن يتفق رواة احلديث يف مجيع طبقاته على صفة يف حال الراوي، فهنا أيضاً من 
ـٰذا احلديث وهو قائم: كل راو ينقل عن اآلخر يقول) حدثَِنيِه قائما  : قال. حدثين فالن ه

................................  أو بعد أنْ حدثَين تبسما
ـٰذه الصفة، وهي أن كل راٍو منهم حيدث باحلديث مث يتبسمفيتفق ر  .واة احلديث على ه

ـٰذا ما مر علينا قريباً مما ذكره احلاكم يف كتاب معرفة احلديث من حديث أنس بن مالك  من ه
 وأخذ ))ه مره حلو،آمنت بالقدر خريه وشره((: رِضي اُهللا عنه، وفيه أن النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قال

آمنت بالقدر خريه : مث رواه أنس وقال. أي إن النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم أخذ بلحية نفسه. بلحيته
ـٰذا احلديث مسلسل ذه الصفة، فجميع الرواة . وأخذ بلحيته، وهلم جرا. وشره، وحلوه ومره وه

ـٰذه اهليئة، ولذلك قال وهو مثال مل  : ا ذكرنقلوا احلديث على ه
 كَذَاك قَد حدثَِنيِه قائما  أو بعد أنْ حدثَين تبسما

ـٰذا فيه اتفاق الرواة على حال، أو على صفة الرواية، كيف رووه  .ه
: من األحاديث املشهورة يف املسلسل أي املسلسل بصفة ما، قول النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ملعاذ

اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن :  كل صالة أن تقولدبر أحبك، فال تدع معاذ إين يا((

                                           
 ).٦٥٧٧(كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الظلم، حديث رقم : مسلم) ١(
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ـٰذا احلديث كلهم قالوا ملن نقل عنهم.))عبادتك إين أحبك، فال تدع دبر كل :  فإن مجيع رواة ه
 .فهو مسلسل باحملبة. صالة

 من كذلك من املسلسالت املشهورة املسلسل باألولية وهو أن يكون احلديث أول حديث يسمعه
ـٰذا احلديث مسلسل باألولية، كل )١( ،))الرامحون يرمحهم اهللا((: الشيخ، وهو ما يف الصحيحني  فإن ه

 .أي من راوي احلديث. وكان أول حديث مسعته من فالن: راو نقل هذا احلديث قال
النيب أخذ : ومن املسلسالت ما رواه اإلمام مسلم يف حديث اخللق وتوزيع اخللق على األيام، فإنه قال

ـٰذه يف رواية مسلم، وفيما نقله من حديث أن النيب صلَّى اُهللا علَيِه وعلَى  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم بيدي، ه
:  ويف مسلم،))وات يوم السبتاخلق اهللا السم((: آله وسلَّم شبك أصابعه أو يده بيد أيب هريرة وقال

ـٰذه اهليئة. )٢())إن اهللا تعاٰىل خلق التربة يوم السبت(( ـٰذا احلديث نقله على ه شبك : وكل راو نقل ه
 .يده بيد الناقل عنه

 :إذاً التسلسل يف رواية احلديث
 .إما أن يكون بصيغة األداء

 .وإما أن يكون حبال الراوي
 .وإما أن يكون بأمساء الرواة، أو بلدام، أو نسبتهم، أو صفة الرواية، وما أشبه ذلك

ـٰذا حم  .ليس حمصوراً: صور؟ اجلوابطيب هل ه
فما ذكره ابن الصالح رمحه اهللا من أقسام املسلسل ليست أقساماً حاصرة، إمنا هي أمثلة يف احلقيقة، 

 .فأنواع املسلسل ال تنحصر؛ بل هي كثرية
ـٰذا من حيث ثبوت احلديث وعدمه؟ كون احلديث يرد مسلسالً ما الذي يفيد؟  طيب، ما فائدة ه

 .حيث الثبوت إن الفائدة لطيفة من لطائف اإلسناد، وليس له فائدة من: قال بعض العلماء
 :إن له فائدة من حيث الثبوت، وهي: وقال آخرون

ـٰذا واحد  .الداللة على ضبط الراوي، حيث ضبط صفة النقل، ه

                                           
حسن صحيح، قال الشيخ : ، قال الترمذي)١٩٢٤(كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف رمحة الناس، برقم : سنن الترمذي  )١(

 . واحلديث ليس يف الصحيحني.صحيح: األلباين
 ).٢٧٨٩(حديث رقم . صفة القيامة واجلنة والنار، باب ابتداء اخللق وخلق آدم عليه السالمكتاب : لممس) ٢(



 ���
– �����	� ������� ���-����	� ���	�  
 

 
 

 
﴿ 
 

٤٠ 
 
﴾ 
 

www.almosleh.co
m 

 حتقق اتصال السلسلة، الطريق، وذلك أن كل راو خيرب مبا يدل على أنه التقى بشيخه، فينتفي: الثاين
 .حذر التدليس واالنقطاع؛ ألن كل راو خيرب عن حال من نقل عنه، ورواه

ـٰذا هل أفادت املسلسالت يف ثبوت احلديث؟ الواقع أا مل تفد، وأن ما ذكروه إمنا هو كالم  مع ه
ـٰذا؟  نظري ال يساعده الواقع، كيف ه

 يسلم حديث قلما: إن غالب ما ورد من املسلسالت ضعيف، ولذلك قال ابن الصالح: نقول
أي قلما يسلم ثبوت هذه الصفة أوالً، وميكن أن يفهم كالمه على أنه قلما يصح حديث من . مسلسل

ـٰذا، فيتساهلون  األحاديث املسلسلة، وذلك أن كثرياً من الرواة الذي يطلبون الغرائب يطلبون مثل ه
 .بالنقل عن الضعفاء حىت يتحقق هلم حصول السلْسلَة

سالت؟ أصح املسلسالت عند العلماء حديث قراءة سورة الصف، فإن النيب صلَّى ما هو أصح املسل
اُهللا علَيِه وسلَّم قرأها على أصحابه مث حدثهم باحلديث، ونقله عبد اهللا بن سالم رِضي اُهللا عنه وقرأها 

ـٰن بن عوف الراوي عن عبد اهللا ب ن سالم، وهكذا  على من روى منه، وكذلك أبو سلمة بن عبد الرمح
ـٰذا احلديث، كلهم قرأ سورة الصف كاملة مث حدث باحلديث، ولذلك قالوا من أصح املسلسل : رواة ه

الذي يروى يف الدنيا املسلسل بقراءة سورة الصف، فكل راو قرأ سورة الصف يف نقله للحديث، ابتداء 
 يف جامع الترمذي بسند ال بأس به، قال عنه بالنيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وانتهاء بنقلته، واحلديث

 .حديث حسن: الترمذي
 : مث قال رمحه اهللا

 ز مرِوي اثْنيِن أو ثَالثَهعِزي  ر مرِوي فَوق ما ثَالثَهمشهو 
 ٍد عن كَرممعنعن كَعن سِعي  ِه راٍو لَم يسمومبهم ما ِفي 

ـٰذا البيت نوعني من أنواع احلديثطيب املؤلف رمح احلديث العزيز، واحلديث : ه اهللا ذكر يف ه
 .املشهور

ـٰذه املباحث يا إخواين هي مباحث نظرية قليلة الفائدة من حيث الثبوت؛ ألن  واحلقيقة أن مثل ه
 .العزيز الذي أطال العلماء يف حبثه وطلب األمثلة له ال يوجد له مثال صحيح سامل من اعتراض

 .على كل حال نقرأ؛ ألنا نقرأ كتاباً منر على ما فيه
 .بين املؤلف رمحه اهللا هنا معىن احلديث العزيز). ز مرِوي اثْنيِن أو ثَالثَهعِزي: (يقول رمحه اهللا
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والعزيز من حيث املعىن اللغوي هو النادر القليل، وميكن أن يراد به القوي الغالب؛ ألن العزة وصف 
القوة والغلبة، فاملعىن اللغوي للعزيز الندرة والقوة، وهذان الوصفان منطبقان على املعىن يطلق على 

ـٰذا النوع، حىت أن أهل احلديث اختلفوا يف وجوده، هل هو  االصطالحي، فإنه يقل ويندر وجود ه
 .موجود أو ال؟ وذهب كثري من احملققني إٰىل أنه ال وجود له؛ ألنه ال يسلم مثال من مناقشة

وأيضاً يصدق عليه أنه قوي؛ ألن ما رواه اثنان أقوى مما انفرد به واحد، فإذا جاء آخر باخلرب كان 
؛ أي قوينا الرسولني السابقني برسوٍل )١(﴾فَعززنا ِبثَاِلٍث﴿: ذلك تقوية له وعضداً، ومنه قول اهللا تعاٰىل

 .ثالث، فالتعزيز يطلق على التقوية
فجعل ) ز مرِوي اثْنيِن أو ثَالثَهعِزي: (ف العزيز مشى على غري املشهور، فقالاملؤلف رمحه اهللا يف تعري

ما رواه اثنان عن اثنني عن اثنني يف طبقات السند عزيزاً، وكذلك ما رواه ثالثة عن ثالثة عن ثالثة، أو 
 .ثالثة عن اثنني

 . اثنان يف مجيع طبقات السندما رواه: واملشهور عند أهل االصطالح من املتأخرين أن العزيز هو
وال فرق يف العزيز بني أن يكون منتهياً إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، وبني أن يكون منتهياً إٰىل 

 .الصحايب أو إٰىل التابعي
 يعين وصف العزيز يصدق على كل ما استقل بروايته اثنان، سواء كان منتهى السند إٰىل النيب صلَّى اُهللا

 .علَيِه وسلَّم يعين مرفوعاً، أو موقوفاً أو مقطوعاً
قال : مما مثل له العلماء يف احلديث العزيز حديث أنس بن مالك رِضي اُهللا عنه يف الصحيحني قال

لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس ((: رسول اهللا ص
ـٰذا املثال الذي يذكره علماء احلديث وأهل االصطالح للعزيز، فقد رواه عن أنس اثنان. ))أمجعني : ه

هكذا إىل أن انتشر وكثر . وهلم جراً... شعبة وسعيد: العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة قتادة وعبد
 .نقلته

 ما فيه ال يقل إنه ليس يف صحيح البخاري حديث غريب، وكل: -رمحه اهللا-وقد قال ابن العريب 
 .عن رتبة العزيز؛ يعين ال يقل عن رواية اثنني

ـٰذه   .-معىن يكذا يعين ينفيها- يكذّا أول الكتاب وآخره الدعوىوالعجيب أن ه

                                           
 ).١٤(يس : سورة ) ١(
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 من رواه؟ عمر )١( ))إمنا األعمال بالنيات((أول الكتاب أول حديث يف صحيح البخاري ما هو؟ 
ـٰذا احلديث، وعنه علقمة بن وقاص، وعنه حممد بن إبراهيم انفرد بروايته، فهو شيخ املسلمني يف ه

 .التيمي، وعنه حيىي بن سعيد األنصاري، مث انتشر بعد ذلك
ـٰ  نكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتا((:  آخر حديث يف صحيح البخاريذه الدعوىوينقض ه

روايته أبو هريرة، مث النقلة عن أيب  فقد انفرد ب.)٢()) سبحان اهللا العظيم، سبحان اهللا وحبمده:يف امليزان
هريرة تعددوا؛ لكن مل يروه عن النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم غري أيب هريرة رِضي اُهللا عنه، فليس صحيحاً 
أن ما يف البخاري كله من العزيز فما فوق؛ بل يف صحيح البخاري ما هو غريب، والغرابة ال تنفي 

 .قد يكون غريباًالصحة؛ بل أصح حديث 
هناُهللا ع ِضيأمجعت األمة على قبوله واالحتجاج به، مع ))إمنا األعمال بالنيات((: فحديث عمر ر 

أنه غريب يف كم طبقة؟ يف أربع طبقات؛ يف عمر والناقل عنه علقمة، وعنه حممد، وعنه حيىي بن سعيد 
 .واية احلديثاألنصاري، مث انتشر، ففي أربع مراتب وطبقات انفرد راو بر

فعدله الشيخ عبد الستار فيما أدخله من ). ر مرِوي فَوق ما ثَالثَهمشهو: (مث قال رمحه اهللا بعد العزيز
ـٰذا النظم فقال  :تعديل على ه

مشهور مروي عن ثالثة    ............................ 
ـٰذا خالف ) ر مرِوي فَوق ما ثَالثَهمشهو: ( وذلك أن قوله يوهم أن الثالثة ليس من املشهور، وه

 .ما عليه أكثر العلماء
ـٰذا الذي جرى عليه  ند،السفإن املشهور عند أكثر العلماء ما رواه ثالثة فأكثر يف مجيع طبقات  ه

 .اصطالحهم
ـٰذا املعىن االصطالحي، ويطلق أيضاً على املستفيض؛ أ ي ما واملشهور يف كالم العلماء يطلق على ه

انتشر وشاع ذكره ولو مل يكن منطبقاً عليه أنه رواه ثالثة عن ثالثة؛ بل إن بعض األحاديث الضعيفة اليت 

                                           
 .)١(حديث رقم ...  الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمء كتاب بد:البخاري )١(

حديث رقم   ،ا األعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من األعمال          إمن :ه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم     باب قول  ،كتاب اإلمارة :    مسلم
)١٩٠٧(. 

 .،  وهو أيضاً آخر حديث يف البخاري)٦٤٠٦(كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح، رقم : البخاري) ٢(
 ).٢٦٩٤(سبيح والدعاء، حديث رقم كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل التهليل والت: مسلم    
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ـٰذا حديث ال )١(،))اإلميانحب الوطن من ((: ال إسناد هلا أصالً توصف بأا مشهورة، من ذلك  ه
 .أصل له، وهو مشهور أو غري مشهور؟ مشهور عند العامة

حديث من األحاديث، مثل  ما يكون شهرة نسبية، فيشتهر مثالً عند األصولينيأيضاً من الشهرة 
 .هذا مشهور عند علماء األصول. ))في عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليهع((: حديث

أيضاً من الشهرة النسبية ما قد يشتهر عند أهل احلديث، أو ما قد يشتهر عند أهل الفقه، مما اشتهر 
 )٢(.))أبغض احلالل عند اهللا الطالق((: لفقهعند أهل ا

-فالشهرة تطلق على املستفيض الذي كثر نقله والتكلم به، سواء كان منطبقاً على اصطالح احملدثني 
 .  أو ال-يعين رواه ثالثة يف طبقات اإلسناد فأكثر

بن  يث عبد اهللامثال للحديث املشهور الذي رواه ثالثة يف طبقات اإلسناد، ما رواه الشيخان من حد
ـٰذا  . )٣()) ينتزعه من العباد، وإمنا يقبض العلم مبوت العلماء اهللا ال يقبض العلم انتزاعاًإنّ((: عمرو ه

حديث مشهور يف االستعمال مبعىن املستفيض، وحديث مشهور يف االصطالح؛ ألنه رواه ثالثة فأكثر يف 
 .مجيع طبقات اإلسناد
ـٰذا  .نقف على ه

�����

                                           
 ).٣٦(انظر السلسلة الضعيفة للشيخ األلباين برقم ) ١(
 ).٢١٧٨(كتاب الطالق، باب يف كراهية الطالق، حديث رقم : سنن أيب داوود) ٢(

 ).٢٠١٨(كتاب الطالق، باب حدثنا سويد بن سعيد، حديث رقم : سنن ابن ماجه    
 .ضعيف: قال الشيخ األلباين

 .) ١٠٠( علم ، باب كيف يقبض العلم، حديث رقملكتاب ا: لبخاريا) ٣(
 .) ٢٦٧٣( هور اجلهل والفنت يف آخر الزمان، حديث رقمظكتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه و:      مسلم



  

  شرحشرح
  ظومة البيقونيةظومة البيقونيةاملناملن

  
  


	��� ا�����
	��� ا����� 
 
 
 
  

 ��!� ���	� ��!� ���	� ��!� ���	� ��!� ���	�    

        

        
wwwwww..aallmmoosslleehh..ccoomm  

  



 ���
–�����	� ������� ��� - ��!� ���	�  
 

 
 

 
﴿ 
 

٤٥ 
 
﴾ 
 

www.almosleh.co
m 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ٍد عن كَرممعنعن كَعن سِعي  راٍو لَم يسمِه ومبهم ما ِفي

  ما قَلَّت ِرجالُه عالوكُلُّ  وِضده ذاك الذي قَد نزال
 ف زِكنوقَوٍل وِفعٍل فَهو موقُ

 
  هفْتا أَضمإٰىل وحاِب ِمناَألص 

 ومرسلٌ ِمنه الصحاِبي سقَطْ  ب ما روى راٍو فَقَطْوقُلْ غَِري  
ـٰن   الرحيم                                             بسم اهللا الرمح

 احلمد هللا رب العاملني، وأصلي وأسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إىل 
 .يوم الدين
 :أما بعد

عرف املؤلف رمحه اهللا املعنعن، ذكر املعنعن ) ٍد عن كَرممعنعن كَعن سِعي: (فيقول الناظم رمحه اهللا
ـٰذا أمر جرى عليه عمل األئمة؛ بل إنّ املتقدمني وذكر تعريفه لكنه عرفه باملثال ، ومل يعرفه حبد، وه

ـٰذا املسلك، وهو أم يعرفون األمور باألمثلة، يعرفون احلدود بأمثلتها أو احملدود بأمثلته  .يسلكون ه
، مقصود املؤلف )رمٍد عن كَمعنعن كَعن سِعي: (فهنا مل يذكر لنا ما هو املعنعن، إمنا ذكر لنا مثاالً فقال

ولو كان يف بعض الطبقات، . عن فالن: رمحه اهللا ذا أن املعنعن ما قال فيه رواة احلديث أو بعض رواته
وال يلزم أن يكون يف مجيعها؛ يعين قد تكون العنعنة بني راويني، وقد تكون يف مجيع طبقات الرواة ويف 

 .-سند احلديث-مجيع سلسلة احلديث 
 :شيخ عبد الستار على الناظم فقالوقد استدرك ال

 ..........................  معنعن املدلسني عن كرم  
ـٰذا االستدراك ليس يف حمله؛ ألن العنعنة ليست من عمل املدلسني؛ بل  ـٰذا ليس بصحيح، ه لكن ه

 .تكون من أهل التدليس وممن مل يعرف بالتدليس
 .م الناظموسيأتينا بيان التدليس وما يتعلق به يف كال

 .عن فالن: إذاً عرفنا أن املعنعن هو قول رواة احلديث أو بعض رواته
إذاً العنعنة هل هي أمر يتعلق باإلسناد أو يتعلق باملنت؟ أمر يتعلق باإلسناد، وهل له أثر يف الصحة 

 .والضعف؟ نعم له أثر يف الصحة والضعف
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ـٰذا عن فال: فإن العلماء اختلفوا يف قول الراوي فيما رواه ن، هل حيكم باتصاله أو ال؟ وهلم يف ه
 .خالف طويل

ـٰذا أن  عن : ال تفيد النقل املباشر، فيصح أن يقول القائل اآلن عن شخص مل يدركه) عن(ملخص ه
ويطوي السند الذي جاءه اخلرب من . فالن أنه قال كذا، أو عن رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم أنه قال كذا

ـٰذا النوع من الرواية يسمى معنعناً؛ لكنه غري متصل، فقول الرواةطريقه، ف اختلف العلماء يف ) عن: (ه
ال تفيد تلقي الراوي عن من نقل عنه، فقد يكون بينهما رواة، وقد يكون بينهما ) عن(حكم اتصاله؛ ألن 

 .راٍو، وقد يكون نقله مباشرة عنه
ـٰذه الكلمة، فإا ال تفيد االتصال وال تفيد ولذلك ال يحكم باالتصال وال بعدمه من جمرد  ورود ه

 .عدم االتصال
حدثين أو : خبالف الصيغ اليت يستعملها بعض احملدثني يف أداء ما مسعوا، فهي تفيد السماع يف قوهلم

ـٰذه كلها تفيد السماع والتلقي املباشر، فيحكم باالتصال بني الراويني، أما  حدثنا أو أخربنا أو مسعت، فه
 .عن فإا ال تفيد االتصال مبجردها؛ ألا كما ذكرنا حتتمل االتصال وعدمه: إذا قال

يف أدائه حلديث مسعه، ) عن: (وقد اختلف العلماء رمحهم اهللا يف مسألة، وهي ما إذا قال راٍو من الرواة
لراوي عمن نقل وكان من نقل عنه معاصراً له، ومل يقم مانع من السماع ، يعين ما هناك مانع من مساع ا

ـٰذه الصورة ـٰذا : عنه، ومل يكن مدلساً؛ يعين مل يكن الراوي مدلساً، اختلف العلماء يف ه هل حيمل ه
 القول على االتصال أو ال؟ 

ما هو الذي وقع فيه اخلالف؟ يف حكم االتصال فيما إذا كان احلديث معنعناً، واملُعنِعن يعين الذي 
من نقل عنه، ومل يقم مانع من مساعه، ومل يكن مدلساً، هل هذا حيكم يف الرواية عاصر ) عن(استعمل 

 باتصاله أو ال؟
ـٰذا ما جرى عليه اإلمام مسلم  ـٰذا حيكم باتصاله، وه ذهب مجهور احملدثني من املتأخرين إٰىل أن ه

انع من رمحه اهللا يف صحيحه ونافح عنه يف مقدمته، حيث حكم باالتصال مبجرد املعاصرة، وأنه ال يوجد م
 .السماع، وليس الراوي احملدث مدلساً

وذهب أئمة احملدثني كالبخاري، وابن املديين، واإلمام أمحد، وأيب حامت، وأيب زرعة إٰىل أنه ليس يف 
عن فالن، وهو معاصر، وال يوجد مانع من السماع، وليس مدلساً، : حكم املتصل، أي إنه إذا قال الراوي

ـٰذا شرط البخاري رمحه اهللا وشرط ابن املديينال حنمله على االتصال حىت تث  .بت اللقيا، ه
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ـٰذا ما -أبو حامت وأبو زرعة-زاد اإلمام أمحد ومن معه   زادوا اشتراط ثبوت السماع ال جمرد اللقيا، وه
أم أضافوا على شرط البخاري شرطاً وهو ثبوت : متيز به اإلمام أمحد رمحه اهللا وأبو زرعة وأبو حامت

 . جمرد اللقيا، أما اإلمام البخاري وابن املديين فإما اكتفيا مبجرد ثبوت اللقياالسماع ال
ـٰذا  ـٰذا اللفظ على االتصال هلم طرق خمتلفة، وه ـٰذا أن احملدثني رمحهم اهللا يف داللة ه ففهمنا من ه

 .أبرزها، وإال ففيه تفصيل آخر
ـٰذه املسألة إىل قولني رئيسني  :لكن يرجع القول يف ه

ـٰذا متصالً وحيكم باتصالهمنه •  .م من يعترب ه
ـٰذه الشروط املضافة •  .ومنهم من ال يعده متصالً، ويضيف شروطاً، خيتلفون يف ه

عن فالن، إال إذا كان قد : وقد سار اإلمام البخاري يف صحيحه على أنه ال يقبل قول الراوي إذا قال
ـٰذا من الفروق بني ثبت له لقياه، فال يكتفي باملعاصرة وعدم املان ع من السماع وعدم التدليس، وه

الصحيحني، وهو الذي جعل األئمة يقدمون صحيح البخاري على صحيح مسلم من حيث صحة 
 .األحاديث واتصاهلا، فإن شرط البخاري أرفع من شرط مسلم

 .للتدليسوأما إن كان مدلساً فسيأتينا إن شاء اهللا تعاٰىل هذا يف كالم املؤلف عند حبثه وذكره 
إذاً عرفنا املعنعن، وفهمنا مسألة مهمة ترتبط باملعنعن، وهي مسألة احلكم باتصاله؛ هل هو متصل أو ال؟ 

 واضح يا إخواين؟ 
ـٰذا بني لنا فيه الناظم ) ِه راٍو لَم يسمومبهم ما ِفي: (ننتقل إٰىل النوع الثاين الذي ذكره املؤلف، قال ه

 .همرمحه اهللا احلديث املب
ـٰذا معىن اإلام يف اللغة. هو عدم البيان: اإلام  .ه

 .ويكون اإلام يف السند، ويكون اإلام يف املنت
 .فما هو اإلام عموماً الذي يشمل السند واملنت؟ هو عدم تسمية الراوي، أو عدم تسمية من يف الرواية

ـٰذا  الراوي يف السند أو يف املنت؛ لكنهم قيدوا فاملبهم هو احلديث الذي فيه راٍو مل يبني، سواء كان ه
ـٰذا القيد مل يتفقوا عليه، فمنهم من يذكره ومنهم من ال  مسألة املنت بأن يكون له أثر يف الرواية؛ ولكن ه

 .يذكره؛ ألن بعض املبهمات يف احلديث ليس هلا أثر يف الرواية
إن أهل الوادي :  رِضي اُهللا عنهكحديث أيب سعيد اخلدري يف الصحيحني يف قصة اللديغ، فإنه قال

 .فقام رجل منا فرقاه: هل فيكم من راٍق؟ قال رِضي اُهللا عنه: أتوهم فقالوا
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ـٰذا له أثر يف الرواية؟ اجلواب ـٰذا إام أو ليس إاماً؟ رجل مبهم؛ لكن هل ه ليس له أثر يف : ه
ضهم مبهماً، والصحيح أنه من مجلة املبهمات وإن الرواية، فإذا كان كذلك فليس معترباً؛ يعين ال يعده بع

 .كان ليس له أثر يف الرواية
ـٰذا النوع من اإلام يف املنت ال يف السند ـٰذا النوع من اإلام يف السند أو يف املنت؟ ه  .وه

طيب املؤثر واملهم هو اإلام الذي يكون يف السند؛ ألن عليه يتوقف صحة احلديث من عدمها، قبول 
 .ديث واالحتجاج به من عدم قبوله وعدم االحتجاج بهاحل

 :واإلام ال خيلو من حالني
ـٰذا إام ال يؤثر على صحة  أن يكون إاماً يف درجة الصحابة؛ أي يف من هو من الصحابة، فه

 .احلديث
لنيب صلَّى اُهللا علَيِه ومنه ما رواه اإلمام مسلم عن بعض أزواج النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، وفيه قال ا

لَّمسام، ال ندري من هي . )١()) فسأله مل تقبل له صالة أربعني ليلةعرافاًأو  من أتى كاهناً((: وـٰذا إ ه
ـٰذا إام؛ لكن  ـٰذه الزوجة؛ هل هي عائشة أم حفصة أم أم سلمة أم صفية أم جويرية أم سودة؟ فه ه

ـٰذا اإلام هل يؤثر يف ثبوت احلدي ث؟ ال؛ ألن زوجات النيب صلَّى اُهللا علَيِه وعلى آله وسلَّم كلهن ه
 .عدول، فال حاجة إٰىل البحث يف تعيينها، وإامها ال يؤثر

النوع الثاين من اإلام أن يكون يف السلسلة؛ أي يف سلسلة السند،يف رجال السند أو يف رواته دون 
ـٰذا هو الذي يؤثر يف صحة احل ـٰذا اإلام من حالنيالصحايب، وه  :ديث، وال خيلو ه

ـٰذه اجلهة، وال يعد:احلال األوىل ـٰذه احلال يرتفع اإلشكال من ه   أن يأيت بيانه من طريق آخر، ففي ه
ـٰذا اإلام سبباً للطعن؛ ألنه تبني من طريق آخر  . ه

ـٰذا سبب لرد احل:احلال الثانية ديث وعدم قبوله واعتباره؛  أن يبقى مبهماً فال يأيت بيانه يف طريق، فه
ـٰذا ال حيتج به  .إلام بعض رواته وجهالتهم، فمثل ه

 فإنه ال يقبل مع أنه عين -وسيأتينا إن شاء اهللا الكالم عليه-بل إنه إذا كان الراوي مسمى لكنه جمهول 
؛ يعين ال الوصف وال وذكر امسه، ال يقبل إذا كان جمهوالً، فكيف باملبهم الذي مل يتبني ال وصفه وال رمسه

ـٰذه احلال ال يقبل  .االسم؟ يف ه

                                           
 ).كاهناً(، وليس فيه )٢٢٣٠(كتاب السالم، باب حترمي الكهانة وإتيان الكهان، حديث رقم : مسلم) ١(
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ـٰذا يعد رافعاً لإلام؟ اجلواب: طيب ما حكم ما لو قال الراوي : حدثين الثقة أو حدثين اإلمام؛ فهل ه
ال؛ اإلام باٍق؛ ألنه ثقة عنده، قد خيالفه فيه غريه، فاإلام ال يرتفع ذا ولو ذكر وصفاً من أوصاف قبول 

ـٰذا الكالم؟ احلدي  ث، واضح ه
ـٰذا بالنسبة للمبهم  .طيب ه

 :مث انتقل املؤلف رمحه اهللا إٰىل نوع آخر من أنواع احلديث قال
 وكُلُّ ما قَلَّت ِرجالُه عال  وِضده ذاك الذي قَد نزال

 .الأي وصف بأنه حديث ع) عال(أي رجال إسناده أي نقلته، ) قَلَّت ِرجالُه(كل حديث 
فالعايل وصف يتعلق بالسند، مرده إٰىل قلة عدد سلسلة احلديث أو عدد رواة احلديث، وأقل ما ورد يف 
الكتب املسندة اليت وصلت إلينا من عدد رجال احلديث، ما يسمى عند العلماء بالثالثيات؛ أي ما كان يف 

ِه ولَيلَّى اُهللا عسنده ثالثة من الراوي حىت يصل إٰىل النيب صلَّمـٰذا عن اإلمام أمحد رمحه . س وقد اشتهر ه
اهللا، وهناك كتاب مشهور بثالثيات أمحد، وقد شرحه بعض الشراح، كذلك موجود يف البخاري، موجود 

 .يف غريه؛ لكنها أحاديث نادرة قليلة
ـٰذه من أعلى األسانيد باعتبار أن رواا قلة، الرواة الذين نقلوها قلة  .ه

ـٰذا العل إنه ال : م من العلم املفيد؟ بالنسبة لنا اآلن فائدته ضعيفة؛ بل قد ذكر بعض احملدثنيطيب هل ه
 .فائدة له؛ لكن من حيث عمل الرواة أنفسهم، ال شك أم كانوا يطلبون العايل من األحاديث

أي . ولذلك جاء عن غري ما واحد من السلف منهم اإلمام أمحد أن طلب علو اإلسناد سنة عمن سلف
ـٰذا يف زمام ويف وقتهم، يف وقت النقل واحلفظطريق  .ة سلكها السلف ويقتدى م فيها؛ لكن ه

ـٰذا قليلة  .أما وقد استقرت دواوين السنة وحفظت فإن فائدة ه
بن ثعلبة، أصل القصة يف ضمام ومن أدلة من قال بأن طلب العلو يف اإلسناد سنة ما جاء يف قصة 

أتانا رسولك يزعم أنك رسول اهللا، آهللا : لنيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم فقالالبخاري ومسلم أنه جاء إىل ا
ـٰذا احلديث جاء يف البخاري يف بعض املواضع الرجل غري مذكور، وجاء  أرسلك؟ مث سأله عدة أسئلة، وه

ال فيه يف بعضها الرجل مذكور بضمام بن ثعلبة، وقد اختلفت األسئلة، على كل حال هو احلديث الذي ق
 )١(.))قأفلح وأبيه إن صد((: النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يف آخر احلديث

                                           
 ).١١(تاب اإلميان، باب بيان الصالة اليت هي أحد أركان اإلسالم، حديث رقم ك: مسلم) ١(
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ـٰذا احلديث دليل على مشروعية طلب علو اإلسناد؛ ألن الرجل مل يكتِف بكالم الرسول الذي جاءه؛  ه
 .بل جاء إىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ليأخذ عنه ويتلقى عنه مباشرة

ـٰذا شاهد لطلب علو اإلسناد من إقرار النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، أي من سنة النيب صلَّى اُهللا علَيِه فه
 .وسلَّم حيث أقر الرجل على طلب علو اإلسناد

لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عإذاً عرفنا العايل من األحاديث وهو ما قلت رجاله إٰىل النيب ص. 
إنه أيضاً يوصف بعلو اإلسناد ما انتهى إىل إمام من األئمة، فإم يصفونه بأنه إسناد : ن أن يقاللكن ميك

ـٰذا كله  عال، ويصفون اإلسناد العايل أيضاً أو احلديث العايل مبا أخرجه الشيخان وأصحاب السنن، وه
 .ناد أو عدد رواتهعلو نسيب، أما العلو عند اإلطالق فمراد أهل احلديث به ما قل عدد رجال اإلس

أي ذاك الذي نزل بكثرة رجال ) وِضده ذاك الذي قَد نزال(أي ضد العايل، ) وِضده: (قال رمحه اهللا
 .إسناده

وقد يأيت حديث واحد بإسنادين إسناد نازل وإسناد عال، واحلديث واحد، فالعلو والرتول قد جيتمعان 
 .الفالين ونازالً من الطريق اآلخريف حديث واحد، فيكون عالياً من الطريق 

ـٰذه أمرها سهل وواضح إن شاء اهللا  .واملسألة ه
  :قال رمحه اهللا

 ف زِكنوقَوٍل وِفعٍل فَهو موقُ
 

  هفْتا أَضمإٰىل وحاِب ِمناَألص 
ـٰذا احلديث معىن املوقوف، فقال يف بيان املوقوف  إٰىل ا أَضفْته وم: (املؤلف رمحه اهللا بني لنا يف ه

 ).اَألصحاِب
من لقي النيب صلَّى اُهللا علَيِه وعلى آله : األصحاب مجع صاحب، والصاحب من هو؟ الصاحب هو

ـٰذا ردة. وسلَّم مؤمناً به ومات على ذلك ـٰذا ردة؟ نعم، ولو ختللت ه  .طيب ولو ختللت ه
ـٰذا ميث: مثال لون به ملن صدق عليه أنه صحايب مع أنه ارتد، األشعث بن قيس رِضي اُهللا عنه، وه

 .حصلت منه ردة مث رجع
وال فرق بني . املقصود أن الصحايب هو من لقي النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم مؤمناً به ومات على ذلك
 .طول اللقيا وقصرها من حيث ثبوت وصف الصحبة، فالصحبة ثابتة طالت اللقيا أو قصرت
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أي ما أُضيف إٰىل الصحايب من قول أو فعل فهو موقوف، يسمى ) اَألصحاِبإٰىل  أَضفْته وما: (يقول
موقوفاً، وهل هو صحيح أو ضعيف؟ مل يتكلم املؤلف رمحه اهللا يف الصحة أو الضعف، إمنا بين لنا اسم 

 .احلديث الذي ينتهي إٰىل الصحايب، اسم احلديث الذي ينتهي إٰىل الصحايب هو املوقوف
 .وسمي موقوفاً ألنه مل يرفع إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، قصر عن درجة املرفوع

صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم من قول  فاملرفوع ما انتهى رواته إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم؛ ما أضيف إٰىل النيب
 .أو فعل أو تقرير كما تقدم

 .فهو ما أضيف إٰىل الصحايبأما املوقوف 
 .هل فيه صحيح وضعيف يف املوقوفات؟ نعم فيه صحيح وضعيف يف املوقوفات، وهي كثرية

لو كان الدين بالرأي : مثال املوقوف القويل قول علي رِضي اُهللا عنه كما يف مسند اإلمام أمحد وغريه
 .لكان مسح أسفل اخلف أوىل من أعاله

وقد . ما أنت حمدثٌ قوماً حبديث ال تبلغه عقوهلم إال كان فتنة لبعضهم: صحيحومثاله قوله كما يف ال
هناُهللا ع ِضيـٰذا عن ابن مسعود ر ـٰذا مثال للموقوف القويل. جاء نظري ه  .ه

 من قول أيب حازم يف وصف ما رآه من أيب هريرة -ما مر معنا قريباً يف العمدة-مثال للموقوف الفعلي 
اُهللا ع ِضيـٰذا موقوف إىل الصحايب قوالً أو فعالً؟ موقوف ر نه أنه كان إذا غسل يديه رفع إٰىل منكبيه، فه

 .عن الصحايب فعالً
 : قيد يف املوقوف، وقد أمهله املؤلف رمحه اهللا يقولزيادة لكن ال بد من 

 وما أَضفْته إىل اَألصحاِب ِمن  ف زِكنوقَوٍل وِفعٍل فَهو موقُ
ـٰذا مهم؛ ألن بعض ما يتكلم به الصحابة  لكن ال بد أن يكون خالياً من قرينة تدل على رفعه، وه
رِضي اُهللا عنهم ال ميكن أن يكون من قبل أنفسهم، فيحكم بأنه من املرفوع، ال سيما إذا كان الصحايب مل 

لية يكون غري مرفوٍع أو ليس يعرف بالنقل عن أهل الكتاب، فليس كل موقوف من موقوفات الصحابة القو
 .يف حكم املرفوع

 :بل هو منها ما هو يف حكم املرفوع وهو ما إذا كان الصحايب يذكر أمراً
 .ليس حمال لالجتهاد •
 .وليس الراوي ممن عرف بالنقل عن أهل الكتاب •
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ـٰذان الوصفان يف الصحايب فإن ما قاله يكون حكمه حكم املرفوع، يعين كما لو  قال فإذا اجتمع ه
 .قال رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه وعلى آله وسلَّم: الصحايب

ـٰذا ميكن أن يتوصل إليه بالعقل والرأي؟  فإخبار الصحابة رِضي اُهللا عنهم مبا يكون يوم القيامة، هل ه
 .ما ميكن أن يكون مما يتوصل إليه بالعقل والرأي؛ بل ال بد من نقل

 .كون عن النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، وهو األصل فيما ينقله الصحابةالنقل ال خيلو إما أن ي
أن يكون من بين إسرائيل؛ ألم أصحاب كتاب، فإن كان الراوي ممن عرف بالنقل عن : احلالة الثانية

ن قد مسع بين إسرائيل فإنه ال يقبل قوله على أنه مرفوع، ال يأخذ حكم الرفع، ملاذا؟ ألنه احتمال أن يكو
ذلك أو نقله عن بين إسرائيل، وكتب بين إسرائيل دخلها التحريف والتبديل والتعديل وتدخل يف عموم 

لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا ع؛ بل هي يف عموم قوله صلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عحدثوا عن بين إسرائيل وال ((: قوله ص
 .تكذبوا، فال تصدق وال تكذب حدثوا لكن ال تصدقوا وال  يعين.)١())حرج

أما إن كان الراوي ممن حيتاط وال ينقل عن بين إسرائيل، كابن عباس على الصحيح من أقوال أهل العلم 
 .قال رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم: فإنه يقبل قوله؛ مبعىن أن قوله يأخذ حكم املرفوع، يعين كما لو قال

ه أن ما يفعله الصحابة زمن الوحي حكمه حكم الرفع، ولو مل يسنده إٰىل النيب أيضاً مما ال بد من تقييد
 .إن النيب علم بذلك وأذن لنا فيه: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، يعين ولو مل يقل

. كنا نعزل والقرآن يرتل: مثاله ما يف صحيح اإلمام مسلم من حديث جابر رِضي اُهللا عنه حيث قال
ـٰذا له يعين مل  يأت ي ال من اهللا قرآناً وال من النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قوالً، فدلّ ذلك على جوازه، فه

ـٰذا موقوف على فعل الصحابة رِضي اُهللا عنهم؛ ولكنه يف حكم . حكم الرفع؛ أي حيتج به على اجلواز فه
وعلى آله وسلَّم العزل؛ ألنه لو كان حمرماً لنهى عنه  علَيِهأجاز رسول اهللا صلَّى اُهللا : املرفوع، فكما لو قال

 .وعلى آله وسلَّم، فال بد أن نقيد ما ذكره املؤلف رمحه اهللا يف ما يتعلّق باملوقوف صلَّى اُهللا علَيِه
����� 

                                           
 ).٣٤٦١(كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بين إسرائيل، حديث رقم : البخاري) ١(
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  املنظومة البيقونيةاملنظومة البيقونية
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ومرسلٌ ِمنه الصحاِبي سقَطْ  ب ما روى راٍو فَقَطْوقُلْ غَِري

 وكُلُّ ما لَم يتِصلْ ِبحاِل  إسناده منقَِطع األوصاِل
 لْمعضلُ الساِقطُ ِمنه اثْناِنوا  وما أَتى مدلَّسا نوعاِن
 اَألولُ اإلسقَاطُ ِللشيِخ وأَنْ   ينقُلَ عمن فَوقَه ِبعن وأَنْ
ِرفعنا ِبِه ال يِبم افَهصأَو  ِصفي لَِكن ِقطُهسالثَّاِن ال يو 

ـٰن   الرحيم                                   بسم اهللا الرمح
 . احلمد هللا رب العاملني، وأصلي وأسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

 :أما بعد
 ).ومرسلٌ ِمنه الصحاِبي سقَطْ: (فيقول املؤلف رمحه اهللا يف املرسل

ـٰذا يف اللغة، فإذا قلت أرسلت كذا : املرسل يف اللغة يراد به املطلق أو اإلطالق، فاملرسل هو املطلق ه
 .أي أطلقته

يعين ما سقط ) ومرسلٌ ِمنه الصحاِبي سقَطْ: (فقد بينه املؤلف رمحه اهللا بقوله:  وأما يف االصطالح
 .منه الصحايب

ـٰذا التعريف شيٌء من اإلشكال، وذلك أن الصحايب قد يروي عن الصحايب ويسقط  ويف ه
ناُهللا ع ِضيملا مل يدركه أو مل يره، فإنه الصحايب، كرواية ابن عباس ر هناُهللا ع ِضيوكرواية أيب هريرة ر ،ه

إذا روى أبو هريرة عن شيء قبل إسالمه يقني أنه إمنا نقله عن الصحابة، ال سيما يف الوقائع واألخبار 
ـٰذا يسمى مرسل . واألحداث، كذلك ما ينقله ابن عباس، فإن كثرياً منه ينقله عن الصحابة وه

 .يبالصحا
فيه إشكال فيما إذا أسقط الصحايب صحابياً أو أرسل ) ومرسلٌ ِمنه الصحاِبي سقَطْ: (فقوله رمحه اهللا

ـٰذا احلد الذي ذكره  .الصحايب حديثاً فإنه يدخل يف ه
ـٰذه املنظومة فقال  : ولذلك استدرك بعض املستدركني على ه

 .............................  فـوق تـابٍع سـقط     ومرسل من     
ـٰذا يبني لنا معىن املرسل، وهو ما سقط منه الصحايب بالكلية، فهو ما رفعه التابعي إٰىل النيب :  فه

ـٰذا هو املرسل  .صلَّى اُهللا علَيِه وعلَى آِلِه وسلَّم، ه
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وما أشبه ذلك من . سلَّمقال رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه وعلَى آِلِه و: بأن يقول سعيد بن املسيب مثالً
التابعني الذين كانوا يرسلون، ومراسيل التابعني على درجات، ليست على درجة واحدة يف الصحة 

 .والقبول والقوة
 .فأوهى املراسيل مراسيل احلسن وعطاء، وأقوى املراسيل مراسيل سعيد بن املسيب رمحه اهللا

 :وهناك خالف يف حد املرسل
رسل ما رفعه التابعي بقيد كونه كبرياً؛ يعين ما رفعه كبار التابعني، أما ما رفعه إن امل: منهم من يقول

 .من التابعني فإنه ال يسمى مرسالً الصغار
إنه ما سقط منه راٍو، سواء كان يف أول اإلسناد أو يف آخره أو يف : وقيل يف تعريف املرسل أيضاً

 .أوسطه
ـٰذه االصطالحات اصطالحات بعضها للمحد  .ثني األوائل، وبعضها اصطالحات خاصةلكن ه

: أما الذي جرى عليه أكثرهم وسار عليه أكثر احملدثني، ال سيما املتأخرين منهم، فهو أن املرسل هو
لَّمسلَى آِلِه وعِه ولَيلَّى اُهللا عما رفعه التابعي إٰىل النيب ص. 

 .فبني لنا ما هو الغريب)  فَقَطْب ما روى راٍووقُلْ غَِري: (مث قال املؤلف رمحه اهللا
 .ما انفرد بروايته راو عن النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، أو عمن بعده: الغريب هو

 :فالغريب أقسام
 .منه ما هو غريب مطلق يف مجيع طبقات السند

 .ومنه ما هو غريب نسيب؛ أي غريب يف أوله مث بعد ذلك اشتهر
ـٰذا النوع من أنوا ع احلديث بالغريب لكونه انفرد بروايته راو، فسمي غريباً لكونه مل ينقله ومسي ه

ـٰذا الراوي  .غري ه
ومن أمثلة الغريب حديث النية؛ حديث عمر رِضي اُهللا عنه الذي فيه قال رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه 

لَّمسه راو واحد، فهو غريب يف أوله، فقد انفرد يف أربع طبقات من. )١())إمنا األعمال بالنيات((: و
ـٰذا من أمثلة الغريب النسيب  .وه
                                           

 .)١(قم حديث ر...  الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمء كتاب بد:البخاري )١(
حديث رقـم    ،ا األعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من األعمال          إمن :كتاب اإلمارة باب قوله صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم       :    مسلم

)١٩٠٧(. 
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 :مث قال املؤلف رمحه اهللا يف بيان املنقطع وهو نوع من أنواع احلديث
 إسناده منقَِطع األوصاِل

 
 وكُلُّ ما لَم يتِصلْ ِبحاِل 

ـٰذا بيان ملعىن املنقطع، املنقطع هو    .ما مل يتصل إسناده: ه
 : هكذا عرفه املؤلف رمحه اهللا؛ ألنه قال

 وكُلُّ ما لَم يتِصلْ ِبحاِل  إسناده منقَِطع األوصاِل
فيكون املنقطع هو ما مل يتصل إسناده، سواء كان ) إسناده منقَِطع األوصاِل(يعين كيف ما كان    

ـٰذا االنقطاع يف طبقة واحدة ويف موضع واحد أ و يف مواضع متعددة، سواء كان االنقطاع بسبب ه
 .سقوط راو أو أكثر

 .فعلى تعريف املؤلف رمحه اهللا يكون املنقطع شامالً للمرسل، يكون املنقطع شامالً للمعضل
ـٰذا الذي جرى عليه البيقوين رمحه اهللا يف تعريفه للمنقطع  .وه

سقط منه راو واحد قبل الصحايب يف ما : ولكن الذي عليه األكثرون من أهل احلديث أن املنقطع
 .موضع واحد، أو يف مواضع

يعين ما سقط منه راو قبل الصحايب فهو منقطع، سواء كان هذا السقوط متكرراً؛ مبعىن سقط يف 
الطبقة الثانية من رواة احلديث، ويف الطبقة اخلامسة مثالً، فعندنا تكرر السقط؛ لكنه ليس متتابعاً يف 

ـٰذا يسمى املنقطعطبقتني متواليتني إ  .منا يف طبقات متفرقة، ه
ومن أمثلته ما يرويه احلسن عن الصحابة رِضي اُهللا عنهم، ما عدا ما رواه عن مسرة بن جندب يف 

 .حديث العقيقة فإنه حممول على السماع
ـٰذا بالنسبة للمنقطع  .ه

 .إذاً عرفنا التعريف الذي ذكره املؤلف والتعريف الصحيح
ذي ذكره املؤلف ما هو؟ يعين معناه كل ما حصل فيه انقطاع يف طبقة من طبقاته، يدخل التعريف ال

ـٰذا يدخل فيما ذكره املؤلف رمحه اهللا من  فيه املعضل، ويدخل فيه املرسل، ويدخل فيه املعلق، كل ه
 .تعريف
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ـٰذا السقوط يف موضع أو يف  مواضع، وذكرنا التعريف املشهور عند أهل احلديث، نعم سواء كان ه
مثاله ما يرويه احلسن عن الصحابة، كما يرويه عن عمر، فإنه مل يدرك عمر رِضي اُهللا عنه وما أشبه 

 .ذلك
هناُهللا ع ِضيأيضاً ما يرويه مالك عن ابن عمر، فإنه منقطع؛ ألن مالكاً مل يدرك ابن عمر ر. 

 ).ِنوالْمعضلُ الساِقطُ ِمنه اثْنا(: طيب نواصل قال
 . مأخوذ من العضل أو اإلعضال وهو اإلعياء واملنعاملعضل

ـٰذا النوع ذا االسم ألنه يعيي يف معرفة الساقط  .ومسي ه
ما هو املعضل؟ املعضل احلديث الذي سقط من إسناده راويان متواليان؛ يعين يف طبقتني أو يف مرتلتني 

ـٰذا من املعضل  .متواليتني، فه
أيب هريرة   عن أيب هريرة عن النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، فإن مالكاً بينه وبنيومثاله ما يرويه مالك

 .طبقتان، فروايته عن الصحايب تعترب من املعضل
وهم يذكرون وميثلون حبديث مشهور، وهو ما رواه مالك عن أيب هريرة رِضي اُهللا عنه عن النيب 

فإن رواية مالك عن الصحايب كروايته عن . )١())للمملوك طعامه وكسوته((: لصلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قا
 .أيب هريرة تعترب من املعضل؛ ألن بني مالك وأيب هريرة راويني

ـٰذا من أمثلة املعضل، وقد جاء التصريح بالواسطة اليت بني مالك وأيب هريرة من طريق آخر  .فه
 .من إسناده راويان متواليانما سقط : املراد أن املعضل عرفنا ما هو، هو

ـٰذا يسميه ) والْمعضلُ الساِقطُ ِمنه اثْناِن(: رمحه اهللا وقول املؤلف هذا مأخوذ من ألفية العراقي، وه
أهل النظم اإليداع والرفد، أن تأخذ بيتاً أو شطر بيت من قصيدة أو منظومة أو شعر لغريك وتضمنه 

 .شعرك أو ما تنظمه
 .أنواع احلديث؟ من احلديث الضعيفواملعضل من أي 

 .كذلك الذي قبله املنقطع من أنواع احلديث الضعيف
 .واملرسل األصل فيه أنه من أنواع احلديث الضعيف

ـٰذه األنواع من أنواع احلديث الضعيف  .كل ه

                                           
 ).١٦٦٢(كتاب اإلميان، باب إطعام اململوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس، حديث رقم : مسلم) ١(
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ـٰذا فيه ذكر نوع من أنواع احل) وما أَتى مدلَّسا نوعاِن: (مث قال املؤلف رمحه اهللا ديث وهو ه
 .احلديث املدلس

ـٰذا احلديث  ـٰذا اإلخفاء متفاوت، فسمي ه واحلديث املدلس هو ما حصل يف إسناده إخفاء، وه
 .باحلديث املدلَّس ملا تضمنه من اإلخفاء الذي حصل يف بعض رجال اإلسناد، واإلخفاء والتدليس أنواع

ليس إٰىل ثالثة أنواع، ومنهم من يقسمه  املؤلف رمحه اهللا هنا أشار إٰىل نوعني، فمنهم من يقسم التد
 .إٰىل نوعني

 :واألسهل للمبتدئ أن يعلم أنه ثالثة أنواع
 تدليس اإلسناد، وتدليس اإلسناد هو أن يروي الراوي عمن مسع منه ما مل يسمعه منه :النوع األول

ـٰذا أن يقول ، أو ما أشبه ) قالأنه: (أو) عن: (بصيغة توهم أنه مسعه منه، والصيغة املشهورة يف مثل ه
ذلك من الصيغ اليت توهم السامع للحديث أن الراوي قد نقل عن شيخه؛ ألنه مسع منه وأخذ عنه ففي 

ـٰذا احلديث من مجلة مساعه ـٰذه احلال يتوهم السامع بأن ه  .ه
ومثال ذلك ما ذكر عن سفيان بن عيينة فيما نقله عن الزهري، فقيل له يف بعض ما نقله عن الزهري 

ال، مل أمسعه من الزهري وال ممن مسعه منه،  فإن سفيان بن : أمسعته من الزهري؟ قال: -و شيخ لهوه–
 يعين ذا -أحدثك: قال الزهري، فقيل له: كنا عند ابن عيينة فقال: عيينة حدث كما قال ابن خشرم

إيهاماً بأنه مسعه منه فكان . ال؛ مل أمسعه من الزهري وال ممن مسعه منه: ؟ قال له-احلديث الذي مسعه منه
 .وهو مل يسمعه منه

ـٰذا إذا كان ال يتضمن إخفاء ما يطعن يف احلديث فإنه ال  ـٰذا التدليس يسمى بتدليس اإلسناد، وه ه
 .بأس به

مع أن التدليس حذر منه العلماء حتذيراً شديداً؛ ملا يتضمنه من اإلخفاء والغش، فإن من العلماء من 
 ))من غشنا فليس منا((: يف قول النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمإن التدليس يدخل : يقول

 حيث إنه مل )١(
لتدليس يف بعض أنواعه وشددوا احيصل بيان؛ لكنه ملا كان أنواعاً بعضها أخف من بعض احتمل العلماء 

 .يف إنكار البعض
ـٰذا النوع األول من أنواع التدليس، وامسه تدليس اإلسناد   .ه

                                           
 ).١٠١(، حديث رقم ))من غشنا فليس منا((:  باب قول النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمكتاب اإلميان،: مسلم) ١(
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 تدليس الشيوخ، وهو أن يذكر الراوي شيخه مبا يعميِه على السامع، أو مبا : من التدليسثاينالنوع ال
مبا ال يعرف به؛ وذلك بأن يذكره بامسه وهو : ال يعرف به؛ لكن مبا يعميِه على السامع أفضل من قول

ـٰذا كله مشهور بكنيته، أو يذكره بكنيته وهو مشهور بامسه، أو يذكره باسم ملتبس يشت به بغريه، فه
 .، عدم بيان الراوي املنقول عنه-تعمية الشيخ-يسمى بتدليس الشيوخ؛ ألنه حصل فيه التعمية 

ويعمد بعض احملدثني إٰىل هذا إليهام السامع بأنه نقل عن فالن املعروف الثقة؛ لكونه وافقه يف كنيته 
 .ايةأو وافقه يف امسه ويكون سبباً لقبول احلديث أو لقبول الرو

 .وهو نوع مذموم من أنواع التدليس
أما التدليس الذي ال يتضمن إخفاء عيب، إمنا يتضمن التعمية اردة؛ يعين ليس فيه إخفاء ضعيف أو 
اشتباه احلديث حبديث القوي وما أشبه ذلك فإنه من النوع املذموم؛ لكونه ال حيصل به البيان الذي 

من األحاديث الضعيفة؛ وإمنا يعد من الضعيف إذا كان يتضمن يطمئن به السامع للحديث؛ ولكنه ال يعد 
اشتباه االسم الذي صرح به باسم راو ثقة والراوي ضعيف، أو بكنية راٍو مقبول والراوي الذي أخفى 

 .امسه أو دلّس امسه راٍو مردود أو ضعيف أو أقل مما أوهم السامع
ـٰذا التدليس يسمى بتدليس الشيوخ  .ه

تدليس : -وهو شر أنواع التدليس وأقبحها، وهو من أسباب رد احلديث وضعفه- ثالتدليس الثال
التسوية، وهو أن يعمد الراوي إٰىل شيخ شيخه، فيسقط شيخه إذا كان ضعيفاً، وينقل عن شيخ شيخه، 

 .فيعمد الراوي إٰىل إسقاط من يضعف بسببه احلديث، حىت يقبل احلديث وحىت ترتفع درجته
ـٰذا النوع من  أنواع التدليس يسقط فيه الراوي راوياً أو راويني؛ لكوما يرد بسببهما احلديث، فه

 : يقول املؤلف رمحه اهللا. وينقل عن القوي، وال يشترط أن يكون مسع منه أو مل يسمع منه
 اَألولُ اإلسقَاطُ ِللشيِخ وأَنْ   ينقُلَ عمن فَوقَه ِبعن وأَنْ

ـٰذا اإلسقاط ) ِبعن وأَنْ(أي عمن فوق شيخه  )ينقُلَ عمن فَوقَه  وأَنْ  سقَاطُ ِللشيِخاَألولُ اإل( وه
ـٰذا تدليس التسوية أو تدليس اإلسناد أو تدليس الشيوخ؟  من أي النوعني؟ النوع األول أو الثاين؟ ه

ـٰذا تدليس التسوية؛ ألنه يسقط الراوي، يقول  :ه
نمقُلَ عنأَنْيو نِبع قَهأَنْ    فَوِخ ويقَاطُ ِللشلُ اإلساَألو 

ـٰذا هو تدليس التسوية  .ه
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ـٰذا اشتهر به بعض الرواة كبقية بن الوليد، فإنه اشتهر به، وهو أنه كان يروي حديثاً عن ضعيف  وه
ـٰذا أن يكون عن شيخه ، إمنا ولو كان عن بني ثقتني لقي أحدمها اآلخر، فيسقط الضعيف، و ال يلزم ه

 .شيوخ شيخه
فيأيت إٰىل شيخني قويني بينهما ضعيف، فيسقط الضعيف الذي بينهما، ويصل السند؛ لكن بشرط أن 
يكون أحدمها مسع من اآلخر، فإن مل يكن مسع فيكون احلديث منقطعاً؛ لكنه ال يأيت حبال يتوهم ا 

 .السامع أو يتبني ا االنقطاع
الً يروي عمرو عن بكر عن خالد عن أيب هريرة على سبيل املثال، فيسقط خالداً لكن يأيت إٰىل راو مث

ـٰذا يسمى بتدليس التسوية  .لكونه ضعيفاً، ويوهم بأن عمراً نقله عن بكر، وه
ـٰذا النوع من التدليس  .واشتهر به بقية بن الوليد والوليد بن مسلم، فإنه ممن اشتهر عنهما ه

يد أو الوليد بن مسلم فإنه ال يقبل حديثه، ملاذا؟ ألنه يتوقّع منه أن يكون ولذلك إذا دلس بقية بن الول
ـٰذه الطريقة، وهو أن يأيت إٰىل ضعيف بني قويني مسع أحدمها من اآلخر فيسقط الضعيف،   قد دلّس

ـٰذا بالنسبة ملا ذكره املؤلف رمحه اهللا يف الت دليس، ويوهم بأن الرواية إمنا هي عن الشيخ اآلخر القوي، ه
 : والحظ أن املؤلف رمحه اهللا قال

 اَألولُ اإلسقَاطُ ِللشيِخ وأَنْ   ينقُلَ عمن فَوقَه ِبعن وأَنْ
ـٰذا النوع من األحاديث، يكون صيغة األداء : فالن عن فالن، أو يقول: بين لنا صيغة أداء مثل ه

 .روى فالن أن فالناً قال، أو أن فالناً ذكر
ـٰ  .ذا كله يدخل يف التدليسفه

 :قال رمحه اهللا
 ِرفعنا ِبِه ال يِبم افَهصأَو  ِصفي لَِكن ِقطُهسالثَّاِن ال يو 

) ِقطُهسالثَّاِن ال ي(يعين ما يسقط الشيخ  ) وِصفي لَِكن ِرفعنا ِبِه ال يِبم افَهصيصفه بأوصاف ) أَو
 . كنيته املشهورة أو يسميه بغري امسه املشهور، أو يصفه بغري وصفه املعروفال تعرف، بأن يكنيه بغري

ـٰذا فقال-وهو الشيخ عبد الستار-وقد استدرك بعض املستدركني   :  على ه
 والثالث ال يسقطه لكن يصف  أوصافه مبا ال ينعرف 

املؤلف رمحه اهللا ذكر فجعله النوع الثالث؛ ولكن الصحيح أنه ال حاجة ملثل هذا االستدراك؛ ألن 
 . تدليس التسوية وتدليس الشيوخ: نوعني من أنواع التدليس
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 : مث قال رمحه اهللا 
 وما يخاِلف ِثقَةٌ ِفيِه الْمال  فَالشاذُ والْمقْلُوب ِقسماِن تال 

 أول  أكثر احلضور؛ ألنالتفصيليد ال نر إننا:بعض اإلخوان ل يل، وأيضاً قاأسرعنا رغبة يف تتميم املنت
 :مرة يقرؤون يف املصطلح، فرغبوا أن يكون الشرح فيه نوع سهولة

 وما يخاِلف ِثقَةٌ ِفيِه الْمال  فَالشاذُ والْمقْلُوب ِقسماِن تال
ـٰذا   :البيت تضمن نوعني من أنواع احلديثطيب ه
 : ملؤلف قالعرفه ا) الشاذ: (النوع األول

 وما يخاِلف ِثقَةٌ ِفيِه الْمال  ..................فَالشاذُ 
 .يعين فهو الشاذ

وقد تقدم لنا تعريف الشاذ أين؟ مر معنا الشاذ يف أي مكان؟ يف تعريف احلديث الصحيح؛ ألن 
 . شذوذ وال علةاحلديث الصحيح ما يرويه العدل الضابط عن مثله إٰىل منتهاه من غري

إن الشاذ يصدق على خمالفة الثقة من هو أوثق منه، أو خمالفة : تكلمنا على الشذوذ يف وقته، وقلنا
ـٰذه كلها تندرج حتت . الثقة من هو أكثر منه عدداً، أو أن يروي الراوي ما ال يتحمل منه وذكرنا أن ه

 .الشاذ
يروها غريه فإنه يكون من مجلة الشاذ؛ لكن الذي فإذا روى الراوي الذي ال يتحمل انفراده رواية مل 

 .جرى عليه االصطالح يف كثري من كالم أهل املصطلح أن الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه
ـٰذه املخالفة يف احلقيقة ليست يف مجيع مواردها تكون شاذة، أي ليس كل خمالفة خيالف فيها  وه

ـٰذه املخالفات تكون من باب زيادة الثقة اليت تقبل الراوي  من هو أوثق منه يكون شاذّ اً؛ بل بعض ه
 .من الراوي

ولذلك ِعلم الشاذ والعلل فيما يتعلق باألحاديث من أدق العلوم اليت حتتاج إٰىل بصرية ونفاذ بصر وقوة 
ة ويؤخذ علم ورسوخ قدم؛ للتمييز بني ما يكون شاذّاً وبني ما يكون من زيادة الثقة اليت تقبل وهي معترب

 . يف الرواياتالزائد كالزائدفيها 
 .إذاً الشاذ هو ما رواه الثقة خمالفاً من هو أوثق منه، أو من هو أكثر منه عدداً

 .حىت خيرج ما ميكن أن يكون زيادة من زيادات الثقة) خمالف: (وانظر إٰىل قولنا
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د من حديث جابر رِضي اُهللا فمثالً على سبيل املثال ما رواه البخاري وأصحاب السنن واإلمام أمح
ـٰذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت :من مسع املؤذن فليقل((: عنه يف دعاء األذان  اللهم رب ه

ـٰذا هو الذي رواه البخاري.)) الذي وعدته حمموداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماًحممداً رواه  و،)١( ه
ـٰذه الزيادة.))إنك ال ختلف امليعاد(( :)٤(البيهقي زاد .)٣( وأصحاب السنن،)٢(أمحداإلمام   : ه

 . رواية الثقات ألا خالفت،ملاذا؟إا شاذة: من العلماء من قال
ـٰذه الزيادة، ال سيما أن إسنادها صحيح: ومنهم من قال  .إا من باب زيادة الثقة، فتؤخذ وتقبل ه

ـٰذا حيتاج إٰىل نظر  :فمثل ه
ـٰذه مما خالف: أوالً  فيها الثقة من هو أوثق منه؟ خالف بزيادة ومل خيالف بنقل يتعارض مع هل ه

 .السابق؛ يعين مع من هو أوثق يف الرواية
ـٰذا مما اختلف فيه العلماء على قولني  :فه

ـٰذه  . شاذة؛ ملخالفة الثقة من هو أوثق منهالزيادة كثري من العلماء ذهبوا إٰىل أن ه
ـٰذه الزيادة  مقبولة؛ لصحة إسنادها وألا ال ختالف يف احلقيقة، ومنهم شيخنا ذهب بعضهم إٰىل أن ه

اللهم ((: عبد العزيز بن باز رمحه اهللا، فإنه يعتد ذه الزيادة، ويرى أنه ال بأس أن يقول القائل يف الدعاء
ـٰذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممداً   الذي حمموداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماًرب ه

 .))وعدته إنك ال ختلف امليعاد
ـٰذا محتِملَة  .فاملسألة يف ه

 وما يخاِلف ِثقَةٌ ِفيِه الْمال  ..................فَالشاذُ 

                                           
 ).٦١٤(كتاب األذان، باب الدعاء عند النداء، حديث رقم : البخاري) ١(
 ).١٤٧٥٣(، حديث رقم )حتقيق أمحد شاكر ومحزة الزين(مسند أمحد ) ٢(
 ).٢١١(ا يقول الرجل إذا أذن املؤذن من الدعاء، حديث رقم كتاب مواقيت الصالة، باب م: سنن الترمذي) ٣(

 ).٥٢٩(كتاب الصالة، باب ما جاء يف الدعاء عند األذان، حديث رقم : سنن أيب داوود
 ).٦٨٠(كتاب األذان، باب الدعاء عند األذان،  حديث رقم : سنن النسائي

 ).٧٢٢( املؤذن، حديث رقم  كتاب األذان والسنة فيها، باب ما يقال إذا أذن:سنن ابن ماجه
 ).١٩٣٣(، حديث رقم )املؤذن(كتاب الصالة، باب ما يقول إذا فرغ من ذلك : سنن البيهقي) ٤(
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ـٰذا البيت قال املقلوب ) والْمقْلُوب ِقسماِن تال: (النوع الثاين الذي ذكره املؤلف رمحه اهللا يف ه
ـٰذا القلب، القلب . بتقدمي ما هو مؤخر، وتأخري ما هو مقدم: لوب اختالط يف الروايةقسمان، واملق ه

 .تقدمي وتأخري إما يف السند وإما يف املنت
ـٰذا الشأن ـٰذا ال يعلمه إال أهل البصر واإلدراك واملعرفة من أئمة ه  .وه

 :ال الشاذ يف النظم، ومهات) والْمقْلُوب ِقسماِن تال: (يقول رمحه اهللا يف بيان املقلوب
 ِقسم وقَلْب إسناٍد ِلمتٍن 

 

 ماٍو ِقسا ِبراٍو مالُ ردإب 
 :  ذكر املؤلف رمحه اهللا نوعني من أنواع املقلوب 

 .ما يتعلق باإلسناد والرواية: النوع األول
 .ما يتعلق باملنت: والنوع الثاين
ـٰذا  ). ٍو ِقسمإبدالُ راٍو ما ِبرا: (النوع األول ـٰذا القسم األول، وهو أن يبِدل راوياً براو، وه ه

ـٰذا فيه إشكال؛ ألنه قد يبدل راوياً ضعيفاً واهي الرواية  براوياًراوأفحش أنواع القلب أن يبدل  ، وه
 .براو قوي، فيكون ذلك تصحيحاً ملا هو ضعيف

 :ءومن القلب الذي يكون يف اإلسناد تقدمي وتأخري يف األمسا
 .مرة بن كعب، وكالمها ممن له رواية: ككعب بن مرة يقول فيه

 .وسعد بن سنان، سنان بن سعد، وكالمها ممن له رواية
ـٰذا أسهل من األول؛ ألنه ناشئ عن خطأ، وإذا كان كال  ـٰذا نوع قلب يف اإلسناد؛ لكن ه فه

 .الراويني ثقة فاألمر فيه سعة
ـٰذا م  .ن القلب القبيح الذي يوجب رد احلديث؛ ملا فيه من الوهنلكن أن يبدل راوياً براو آخر فه

ومن أنواع قلب اإلسناد املتعلق باملنت أن يضع سنداً ملنت؛ يعين يأيت مبنت ويقلب ويضع له إسناداً غري 
ـٰذا أيضاً خطري؛ ملا يترتب عليه من تصحيح الضعيف أو تضعيف الصحيح،  اإلسناد الذي نقل به، وه

ـٰذا مما يتعل  .ق بالقلب الذي يف اإلسنادكل ه
أن يقدم يف الرواية ويؤخر، مثاله ما رواه : القلب الذي يف املنت خاصة وليس له صلة باإلسناد هو

ال تعلم  أن تنفق مشاله ما((:  من حديث أيب هريرة رِضي اُهللا عنه يف النفقة وإخفائها، ففيه)١(السبعة
                                           

 ).٨٨٧(وانظر اإلرواء . رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من السبعة) ١(
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ـٰذا قلب ال شك؛ ألن األصل . )٢()) ميينه ما ال تعلم مشالهأن تنفق((: والرواية الصحيحة. )١())ميينه فه
ـٰذا من القلب الذي وقع يف املنت  .يف األخذ والعطاء لليمني ال للشمال، فه

ـٰذا انقلب على راويه، والصحيح .)) فيدخلهم النارإن اهللا ينشئ أقواماً((: ومنه أيضاً حديث  ه
ألن اهللا عز وجل ال . )٣()) فيدخلهم اجلنةهللا ينشئ خلقاًأن ا((: الذي جزم به األئمة من أهل احلديث

ـٰذا .)٤(﴾)١٥( رسوالً نبعثَوما كُنا معذِِّبني حتى ﴿: ميكن أن يدخل النار أحداً بال نذارة وإرسال  فه
 .مثال للقلب الذي يقع يف املنت

،  يكون يف املنت وضربنا له مثالًفتلخص لنا أن القلب منه ما يكون يف اإلسناد وهو أنواع، ومنه ما
ال يربك (( : القلب الواقع يف حديث أيب هريرة يف صفة الربوك، ما يتعلق باألحكام العمليةومنه أيضاً

ـٰذا مما قيل فيه.)٥())وليسجد على يديه مث ركبتيه، أحدكم كما يربك البعري ن إ و، إنه منقلب: فه
 .ديهليسجد على ركبتيه مث يو :احلديث األصل فيه

����� 

                                           
 ).١٠٣١(كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، حديث رقم : مسلم) ١(
 ).٦٦٠(كتاب األذان، باب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة وفضل املساجد، حديث رقم : بخاريال) ٢(
 ).٤٨٥٠(﴿وتقول هل من مزيد﴾، حديث رقم : كتاب التفسري، باب قوله: البخاري) ٣(

 ).٢٨٤٨، ٢٨٤٦(كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث رقم : مسلم     
 ).١٥(اإلسراء : سورة ) ٤(
 .صحيح: ، قال الشيخ األلباين)٨٤٠(كتاب  الصالة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، حديث رقم : أيب داوودسنن ) ٥(

 .ونقل يف اإلرواء أن إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات
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ـٰنبسم اهللا    الرحيمالرمح
 :قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل

 و قَصٍر علَى ِروايـةِ    اأَو جمٍع    
 

ــه    تدــا قَي م دــر ــِةوالْفَ  ِبِثقَ
 

 معلَّلٌ ِعنـدهم قَـد عِرفَـا       
 

 ٍض أَو خفَــاومــا ِبِعلَّــٍة غُمــو 
ـٰن الرحيم                                           بسم اهللا الرمح

 احلمد هللا رب العاملني، وأصلي وأسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إٰىل 
 .يوم الدين

 :ما بعدأ
ـٰذه املنظومة من أنواع احلديث  .فنواصل ما ذكره املؤلف رمحه اهللا يف ه

 :يقول رمحه اهللا
ــِة و قَصٍر علَى ِروايـةِ    اأَو جمٍع    ــه ِبِثقَ تدــا قَي م دــر  والْفَ

ـٰذا  ـٰذا الوصف على ه ـٰذا هو تعريف الفرد، وهو نوع من أنواع احلديث، يفهم من إطالق ه ه
 .وع أنه حديث انفرد به رواته أو راويه عن غريهمالن

ـٰذا ما يفهم : فالفرد هو ما استقل به راويه عن غريه، أو استقلت به جهة انفردت به عن غريها، ه
ـٰذا االسم  .من ه

 .فرد مطلق وفرد نسيب: والفرد ينقسم إٰىل أقسام
وال فرق . قلته فيما روى ونقلهو أن ينفرد راو واحد عن غريه من رواة احلديث ون: الفرد املطلق

ـٰذا يسمى  يف موضع االنفراد، هل هو يف أول السند أو آخره، هل هو يف الصحايب أو فيمن دونه، ه
 .الفرد املطلق

 فقد انفرد به .))إمنا األعمال بالنيات((: ومثاله احلاضر يف الذهن حديث عمر رِضي اُهللا عنه يف النية
 وانفرد عنه علقمة بن وقاص يف روايته، وكذلك انفرد حممد بن إبراهيم عن سائر الصحابة يف النقل،

 .التيمي، كذلك انفرد عنه  حيىي بن سعيد األنصاري، فهنا االنفراد يف عدة طبقات
ـٰذا يسمى الفرد املطلق. قد يكون االنفراد يف طبقة واحدة، وقد يكون يف أكثر من طبقة  .ه
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الراوي ال بأصل الرواية إمنا يف الرواية عن شيخ من الشيوخ، أن ينفرد : وهناك انفراد نسيب، وهو
ـٰذا الطريق مل ينقله إال  فينفرد بالنقل عنه دون غريه، مع أنّ احلديث جاء من طرق أخرى؛ لكن من ه

ـٰذا فرداً، وهو األكثر يف االستعمال ـٰذا الراوي، ويسمى ه  .ه
ـٰذا طعناً يف احلديث، سواء كان فرداً مط  .لقاً أو فرداً نسبياًوال يعد ه

انفراد جهة من اجلهات برواية احلديث، كأن ينفرد أهل بلد برواية حديث : من أنواع الفرد وأقسامه
 .من األحاديث

يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم ((: مثل ما ذكرنا سابقاً يف حديث أيب ذر
 . الشام، فهو شامي يف مجيع رواته يف احلديث اإلهلي، هذا انفرد به أهل)١())حمرماً

كذلك من األمثلة حديث عائشة يف صالة النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم على سهل بن بيضاء يف املسجد، 
ـٰذا مثال من األمثلة اليت يذكرها  فقد انفرد ذا احلديث أهل املدينة، فاحلديث مدين يف مجيع طبقاته، ه

 .هات باحلديثالعلماء النفراد جهة من اجل
الفرد املطلق، والفرد : ذكر املؤلف رمحه اهللا يف الفرد الصور الثالث كلها اليت ذكرناها قبل قليل

 :النسيب، قال
 والْفَرد ما قَيدته ِبِثقَِة  .............................

طبقة أو يف طبقتني أو يف يعين ما انفرد بروايته ثقة من الثقات يف أي طبقة من الطبقات، سواء يف 
 .ثالث أو يف أربع، املهم أنه يف طبقة انفرد راو عن كل أحد بروايته

انفراد اجلمع، وهو انفراد أهل اجلهات و البلدان، بأن ينفرد أهل : الثاين الذي ذكره املؤلف رمحه اهللا
 انفراد نسيب، حيث انفرد أهل هنا انفرد مجع؛ لكن انفرادهم نسيب أو مطلق؟) أَو جمٍع: (بلد برواية فقال

حديث أيب ذر ، وانفرد أهل املدينة برواية حديث عائشة رِضي اُهللا عنها يف املثال الذي  برواية الشام
 .ذكرناه قبل قليل

و قَصٍر علَى ا(ذكر املؤلف رمحه اهللا النوع الثالث من االنفراد، وهو مندرج يف االنفراد النسيب 
يروه عن فالن إال فالن، فهو أن ينفرد راو من الرواة عن شيخ من الشيوخ، مع أنه قد يعين مل) )٢(هيِوار 

                                           
 ).٦٥٧٧(كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الظلم، حديث رقم : مسلم) ١(

 .ِروايِة: ويف نسخة) ٢(
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ـٰذا الراوي، وكثرياً ما يشري الترمذي إٰىل  ـٰذا الطريق انفرد به ه جاء احلديث من رواية غريه؛ لكن ه
ـٰذا فيقول ـٰذا الوجه إال من حديث فالن: ه ـٰذا احلديث ال نعرفه من ه ـٰذا مثال ل. ه لفرد املطلق فه

 .أو الفرد النسيب؟ الفرد النسيب
من أشهر من ألف يف الفرد الدارقطين رمحه اهللا، فقد ألف كتاباً أمساه األفراد، وممن ألف فيه أيضاً ابن 

 .حبان والنسائي
ومن أمثلة األفراد اليت تستقل بالرواية عن شيخ واحد ما ألفه الدارقطين يف غرائب مالك، وله عن غري 

 . غرائب الزهري وغريهمالك يف
املهم غرائب مالك هل هي األحاديث اليت انفرد ا مالك؟ ال، غرائب مالك هي األحاديث اليت انفرد 

بنقلها عن مالك راٍو واحد، انفرد راو واحد يف نقلها عن اإلمام مالك رمحه اهللا، فأضاف الغرائب إٰىل  
 .و الذي انفرد رمحه اهللامالك؛ ألن الرواة عنه انفردوا مبا رووه، ال أنه ه

ما كتبه أبو داوود رمحه اهللا يف رسالة خمتصرة : أيضاً من املؤلفات يف انفراد أهل اجلهات فيما رووا
ـٰذا مثال ملا ألف يف هذا الشأن )السنن الين تفرد ا أهل كل بلد(مساها   .، فه

ـٰذا مما يفيد يف احلديث صحة أوضعفاً؟ اجلواب عفاً وقد ال يفيد، فالفرد ال قد يفيد صحة وض: هل ه
 .يلزم منه الضعف، ال يلزم أن يكون الفرد ضعيفاً

 : قال رمحه اهللا
 ٍض أَو خفَاوما ِبِعلٍَّة غُمو  معلَّلٌ ِعندهم قَد عِرفَا

ـٰذه األمساء تطلق  ـٰذا نوع من أنواع احلديث، وهو احلديث املعلل، أو املعل، أو املعلول، كل ه ه
ـٰذا النوع من أنواع األحاديث، وهو من أنواع احلديث الضعيف، وهو من غوامض العلم عل ى ه

ـٰذا الشأن؛ معرفة بالرواة ومعرفة باملرويات،  وخِفيِه، وذلك أن التوصل إليه حيتاج إٰىل رسوخ قدم يف ه
 .فاحلكم على األحاديث بالعلة ال يتجاسر عليه إال أهل الرسوخ يف العلم

ـٰذا اال مع ضعف البضاعة وقلتها فإنه قد أدخل نفسه فيما ال يحمد؛ ألنه من ومن دخل ه
ـٰذا يقول : الدخول يف العلم الذي خيفى على كثري من الناس؛ ولذلك الدارقطين مع أنه من األئمة يف ه

ـٰذا الشأن مل ـٰذا الشأن، إذا قارنا علمنا يف علم من قبلنا يف ه  جند شيئاً، مع علمنا يف علم من قبلنا يف ه
ـٰذا الفن) كتاب العلل(أنه رمحه اهللا من أعظم املؤلفني يف العلل، حىت إن كتابه   .من أشهر املؤلفات يف ه
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احلديث الذي ظاهره السالمة والصحة؛ إال أن فيه علة خفية غامضة : املُعل أو املعلول أو املعلل هو
 .تقدح يف صحته

ـٰذا إذاً هو عند النظر األول حديث صحيح؛  لكن أهل السبر والنظر، أهل املعرفة باألثر تأملوا يف ه
 .املروي املنقول إما يف سنده وإما يف متنه، فوجدوا فيه ما يوجب رده وعدم قبوله

ـٰذه األحاديث فينظرون فيها،  ـٰذا عند العلماء قد ال يتفق عليها؛ ألن العلماء جيتهدون يف ه وأمثلة ه
لماء علة يف احلديث يضعف ا احلديث ختفى على غريه، بينما غريه من العلماء فقد يتبني لعامل من الع

ـٰذا العلم من أشكل أنواع العلم فيما يتعلق بعلم احلديث، أي من أصعبه  ـٰذا احلديث؛ لكن ه يصحح ه
ليت رواها وأشده إشكاالً، السبب أنه يتطرق إٰىل رواية الثقات، فعلم العلل أكثر ما يتطرق إٰىل األحاديث ا

 .الثقات
أما األحاديث اليت رواها الضعفاء فهي واضحة، ما حتتاج إٰىل سرب ونظر ودقة فقه وعلم فيما يتعلق 
بالرواية؛ لكن احلديث املعل أو املعلول النظر يف أصله إٰىل أحاديث أهل الثقة والضبط واحلفظ واإلتقان؛ 

 .من دخن، أو ما دخل يف راويتهم وهملتمييز ما دخل عليهم من 
ـٰذا يف شيء كثري مما ميثل به ويذكر  .ولذلك يقع اخلالف يف التصحيح والتضعيف يف ه

والناظر إٰىل كالم العلماء قد يستغرب تضعيف إمام من األئمة أو عامل من العلماء حلديث ظاهره 
ـٰن بن مهدي وأبو حامت حيث قاال ـٰذا ما ذكره عبد الرمح  رمحهما الصحة؛ لكن ينبغي أن نذكر ملثل ه

معرفتنا ذا كهانة عند اجلاهل؛ يعين معرفتنا باحلديث املعلول من غريه كهانة يف احلقيقة عند : اهللا
ـٰذا احلديث وملاذا أعله؟ وملاذا رده مع أن ظاهره  اجلاهل؛ ألن اجلاهل ال يدرك ملاذا ضعف العامل ه

 الصحة؟
صحاب الصيارف والصرف الذين مييزون جيد مثاله متاماً ما يقع عند اإلنسان إذا ذهب إٰىل الصاغة أ

ـٰذا : النقد من رديئه، تذهب له بقطعتني معدنيتني متساويتني يف املظهر والشكل، فيقول ـٰذا ذهب وه ه
ـٰذا مغشوش، وال تستطيع أن ترد قوله، السبب ـٰذا ذهب خالص وه أنه عرف ذلك باخلربة، :حناس، ه

ـٰذا  علم ال يتلقى باخلرب، إمنا يتلقى بالتجربة واملراس وإطالة وقد ال يتمكن من إيصال سبب التمييز، ه
ـٰذا الشأن  .النظر يف ه

فكذلك األحاديث عاش هلا األئمة النقّاد فميزوها، ال سيما النقاد الذين هم يف عصر الرواية، وعصر 
 ورده إياك أن الرواية ينتهي يف أوائل القرن الرابع اهلجري، ٰهؤالء إذا مسعت منهم كالماً يف تعليل حديث



 ���
–�����	� ������� ��� -���"	� ���	�  
 

 
 

 
﴿ 
 

٧٠ 
 
﴾ 
 

www.almosleh.co
m 

تستهني به وتغفل عنه؛ بل ينبغي لك أن تفرح به وأن تنظر إليه وأن تضعه موضع االعتبار، فإن كالمهم 
 .يف العلل قد ال تقف عليه يف كالم غريهم

ـٰذا الشأن، أبرز من ألف فيه شيخ البخاري علي بن املديين رمحه اهللا الذي قال : من املؤلفات يف ه
بن املديين  صغرت نفسي بني يدي أحد من أهل العلم كما استصغرا بني يدي عليما است: فيه البخاري

ـٰذا الكتاب أكثره مفقود، ال يوجد منه إال  رمحه اهللا، وذلك لدقة فقهه، له كتاب امسه العلل؛ إال أن ه
ـٰذا العامل و ـٰذا الشيء ينم املوجود منه ويظهر به دقة علم ه عظيم الشيء القليل وقد طبع مرات، وه

ـٰذا الباب من أبواب العلم ـٰذا الشأن ويف ه  .فقهه يف ه
ـٰذا أيضاً وألف الدارقطين رمحه اهللا يف كتابه العلل، وكذلك الترمذي، ومن أصحاب  ممن كتب يف ه

 .املسانيد البزار، فإنه ذكر يف مسنده شيئاً كثرياً من األحاديث وبني عللها
 .نعم. وميكن أن تكون يف املنتالعلة كما ذكرنا ميكن أن تكون يف السند 

 ِل الْفَنيأُه دِعن طَِربضِن  متم ٍد أَونِتالِف سذُو اخو 
 لَتصواِة اتِض أَلْفَاِظ الرعب ِمن  تا أَتِث مِدييف الْح اتجردالْمو 

ـٰذا النوع من أنواع احلديثاهللاطيب يقول املؤلف رمحه   :  يف ه
م طَِربِتالٍف  ....................ضذُو اخِنوتم ٍد أَونس  

ـٰذا الشطر وبعض الشطر نوعاً من احلديث احلديث يسمى املضطرب، اهللاذكر املؤلف رمحه   يف ه
وهو من أنواع األحاديث املعلة؛ لكنه اختص ذا االسم لكون العلة فيه االضطراب، واملعلول 

 . احلديث الضعيف؛ فهي من مجلة األحاديث الضعيفةواملضطرب من أنواع
 يعين سواء كان االختالف يف )سنٍد أَو متِن خِتالٍفا( صاحب أي) ذُو(، )وذُو اخِتالٍف: (يقول

ما وقع اخلالف يف : أي هو املضطرب، فاملضطرب هو) مضطَِرب(السند أو كان االختالف يف املنت 
 .سنده أو متنه

 :رمحه اهللاقال املؤلف 
ِل الْفَنيأُه دِعن طَِربضِتالفٍِ  مذُو اخِنوتم ٍد أَونس  

 الذي رواه اإلمام أمحد يف السترة، حيث رِضي اُهللا عنهمن أمثلة احلديث املضطرب حديث أيب هريرة 
:  مث يف آخر احلديث قال.))جهه تلقاء وأحدكم فليجعل شيئاًإذا صلى ((: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمقال 



 ���
–�����	� ������� ��� -���"	� ���	�  
 

 
 

 
﴿ 
 

٧١ 
 
﴾ 
 

www.almosleh.co
m 

 قد وقع اضطراب يف إسناده، على أن بعض  فإنه.)١()) ينصبها بني يديه فليخط خطّاً مل جيد عصاًذافإ((
 .إنه مضطرب فقد أخطأ، فنفى االضطراب: ومن قال: أهل احلديث يقول

ـٰذا مضطرب أو ليس مضط ـٰذا والسبب يف النفي واإلثبات اختالفهم يف االجتهاد، هل ه رباً؟ ه
 .سبب االضطراب فيه اختالفهم على إمساعيل بن أمية وهو أحد رواة احلديث، فقد اختلف عليه

 سئل عن صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وغريه أن النيب )٢(ومن أمثلة املضطرب يف املنت ما جاء يف جامع الترمذي
 قال النيب )٣(اية أخرى هي رواية ابن ماجه ويف رو.)) سوى الزكاةاًإن يف املال حقّ((: الزكاة؟ فقال

لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عهكذا مثّل بعض أهل العلم لالضطراب يف . ))ليس يف املال حق سوى الزكاة((: ص
املنت، حيث نقل بعض الرواة أنه ليس يف املال حق سوى الزكاة، ونقل آخرون أن يف املال حقّاً سوى 

ـٰذا التمثيل، وقالالزكاة؛ ولكن بعضهم انتقد ليس يف املال حق سوى ((: إنه قد صح إسناد:  ه
 . حديث ضعيف)) سوى الزكاةاًإن يف املال حقّ((: ، وأما حديث))الزكاة

ـٰذا مثال بغض النظر عن الصحة والضعف، واإلشكال يف األمثلة مثل ما ذكرنا  وعلى كل حال ه
 التمثيل هو التبيني وليس املناقشة يف صحة املثال أو قبل قليل أا ال تستقيم عند كل أحد، واملقصود من

عدمه؛ ألنه ال خيلو مثال من األمثلة اليت ميثل ا أهل االصطالح وأهل الفن من أن يدخل عليهم داخل 
ـٰذا املثال  .يف مناقشة ه

ـٰذ. النقاش يف املثال ليس من شيم الرجال: ومن األمثلة اليت مسعناها من بعض شيوخنا ا على أن ه
ـٰذه املقولة ميكن أن تناقش، إن كانت املناقشة يف أصل التمثيل فصحيح، وأما إن  ميكن أن يناقش، ه

ـٰذه قد يناقش فيها؛ ألنه قد يقعد اإلنسان قاعدة  كانت املناقشة يف صدق انطباق القاعدة على املثال فه
ـٰذا املثال ويكون املثال خطأ، ـٰذه القاعدة ناشئة عن ه  فإذا ادم املثال ادمت وميثل فتكون ه

ـٰذا املثال ما يركب، فيه  القاعدة؛ لكن إذا كانت القاعدة مستقرة وصحيحة مث مثل مبثال؛ لكن ه

                                           
 .إسناده ضعيف؛ الضطرابه وجلهالة حال راويه: ، قال أمحد شاكر)٧٣٨٦(حديث رقم : )قيق أمحد شاكرحت(مسند أمحد ) ١(

 .ضعيف: قال الشيخ األلباين). ٦٨٩(كتاب الصالة، باب اخلط إذا مل جيد عصاً، حديث رقم : سنن أيب داوود
ٰهذا حديث : ، قال الترمذي)٦٦٠(ة، حديث رقم كتاب الزكاة، باب ما جاء يف أن يف املال حقّاً سوى الزكا: سنن الترمذي) ٢(

 .ضعيف: قال الشيخ األلباين. إسناده ليس بذاك
 .ضعيف منكر: ، قال الشيخ األلباين)١٧٨٩(كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكرت، حديث رقم :سنن ابن ماجه) ٣(
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ـٰذا ليس من  إشكال، فإذا كانت القاعدة مستقرة فال تناقش يف املثال؛ ألن النقاش يف املثال يف مثل ه
ـٰذا املثل املذكور  .شيم الرجال، فيفصل يف ه

 :ؤلف رمحه اهللاقال امل
لَتصواِة اتِض أَلْفَاِظ الرعب ِمن  تا أَتِث مِدييف الْح اتجردالْمو 

 .املدرجات مجع مدرج، وهو نوع من أنواع احلديث
الزيادة يف لفظ احلديث أو متنه من بعض الرواة اليت يتوهم السامع أا من قول النيب : واملدرج هو

 .، أو أا من إسناد احلديثعلَيِه وسلَّمصلَّى اُهللا 
ـٰذا التعريف أنّ اإلدراج يكون يف السند ويكون يف املنت؛ لكن اإلدراج يف السند قليل؛  فُهم من ه
غالب من يتكلم عن اإلدراج يتكلم عن اإلدراج الذي يكون يف املنت، وهو أن يزيد الراوي أو بعض 

صلَّى اُهللا  زيادة يف احلديث يتوهم السامع أا من قول النيب -ونهسواء كان الصحايب أو من د-الرواة 
لَّمسِه ولَيوهي ليست كذلكع . 

ـٰذه الزيادة ليست من قول النيب  ـٰذا، كيف يتبني أن ه ـٰذا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمويتبني ه ؟ يتبني ه
ـٰذا من الزيادة املذك ورة، فإن الزيادة قد تبين أنه ليس من قول النيب من الروايات األخرى، وقد يتبني ه

لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عاوي شيئاً ال ميكن أن يصدق على النيب صكأن يذكر الر ،لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص. 
إن للعبد ((: ل قاصلَّى اُهللا علَيِه وسلَّممثاله ما رواه غري واحد من أصحاب السنن واملسانيد أنّ النيب 

 .)١() وبر أمي لتمنيت أن أموت مملوكاً، واحلج،ال اجلهاد يف سبيل اهللاولو(: مث قال. ))اململوك أجرين
ـٰذا احلديث؟ تبني من سياق  ـٰذا مثال للمدرج، كيف تبني اإلدراج يف ه هكذا جاء احلديث، ه

) ) وبر أمي، واحلج،ال اجلهاد يف سبيل اهللاولو((: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّماحلديث، ال ميكن أن يقول النيب 
صلَّى اُهللا علَيِه  ماتت وهو صغري، فال ميكن أن يكون هذا من قول النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمألن أمه 

لَّمسـٰذا مثال للمدرج الذي تبني وجه إدراجه من و  شيء؟ من أن اللفظ أي، بل هو من قول غريه، فه
 .صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمن أن يكون صادراً عن النيب ال ميك

ـٰذا طريق يتبني به اإلدراج  . صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمأن يستحيل أن يكون قد قاله النيب : إذاً ه

                                           
 ).٢٥٤٨( حديث رقم كتاب العتق، باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح لسيده،: البخاري) ١(

 ).١٦٦٥(كتاب اإلميان، باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة اهللا، حديث رقم : مسلم    
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، مثاله صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمأن يتبني من الروايات األخرى أنه ليس من قول النيب : الثاين من الطرق
ـٰذا احلديث قد رواه أبو هريرة .)١ ()أسبغوا الوضوء، ويل لألعقاب من النار(: حديث رِضي اُهللا  فه

هنذا اللفظ،ع )٣(روته عائشة:  ورواه غريه)٢(
أسبغوا ( : فيه وليس،)٤(عمرو ورواه عبد اهللا بن ،

صلَّى اُهللا  ليس من قول النيب )ضوءسبغوا الوأ(:  فتبني من الروايات األخرى أن قول الراوي.)الوضوء
لَّمسِه ولَي٥(.ع( 

ـٰذا من عنده، أي من : أيضاً ميكن أن يتبني اإلدراج من طريق ثالث، وهو أن يصرح الراوي بأن ه
 .صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمقوله وليس من قول النيب 

من لفظ احلديث أو أصله؛ لكن يتبني بالطرق وبه يعلم أن اإلدراج زيادة يف املنت يتوهم السامع أا 
 .صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّماليت يتبين ا الزيادة أا ليست من قول النيب 

ـٰذا النوع من احلديث يشتبه بزيادة الثقة، ما يعرف بزيادة الثقة؛ وهو أن يروي الثقة حديثاً يزيد : وه
ـٰذا وذاك إمنا هم أهل االختصاص والفن الذين فيه ما ليس يف رواية غريه؛ ولكن الذي مييز  بني ه

 . وغريهصلَّى اُهللا علَيِه وسلَّميعرفون ومييزون بني أقوال النيب 
ـٰذا الفن من الفنون اهتم به العلماء رمحهم اهللا وبينوا فيه األحاديث املدرجة من غريها  .ه

فصل الوصل ملا أدرج يف ( كتاب مساه  يفاهللامن أبرز من كتب يف ذلك اخلطيب البغدادي رمحه 
 ).النقل

، حممد بن شهاب الزهري، فإنه كثري اإلدراج، اهللاوأبرز وأشهر من ينقل عنه اإلدراج الزهري رمحه 
 . بن وهباهللاكذلك عبد 

                                           
 .عن عبد اهللا بن عمرو ذا اللفظ). ٢٤١(كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلني بكاملهما، حديث رقم : مسلم )١(
 ). ١/٢٢٥(دريب الراوي ونقله عنه أمحد شاكر يف الباعث احلثيث  رواه اخلطيب، كما ذكر ذلك السيوطي يف ت)٢(
 ).٢٤٠(كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلني بكاملهما، حديث رقم : مسلم) ٣(
 ).٦٠(كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، حديث رقم : البخاري)٤(

 ).٢٤١ (كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلني بكاملهما، حديث رقم: مسلم    
 ).١٦٥(كتاب الوضوء، باب غسل األعقاب، حديث رقم : البخاري)٥(
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، ومن أمثلة إدراج أيب هريرة احلديث املشهور يف الغرة رِضي اُهللا عنهأما من الصحابة فأبو هريرة 
ـٰذا من . )١()فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل(: جيل، حيث قال يف آخر احلديثوالتح فإن ه

 .، كما قال مجاعة من احملدثنيرِضي اُهللا عنهإدراج أيب هريرة 
 .املراد أن اإلدراج يكون من الصحايب ويكون ممن دون الصحايب

 يكون اإلدراج ناشئاً عن فهم الراوي، قد يكون اإلدراج تفسرياً ملعىن لفظ جاء يف احلديث، وقد
 .وسلَّموعلى آله صلَّى اُهللا علَيِه فيزيد ما هو من فهمه فيظن السامع أن ذلك من قول النيب 

صلَّى اُهللا علَيِه  يف قصة جميء أيب قحافة إٰىل النيب )٢(من أمثلة اإلدراج املشهورة ما رواه اإلمام مسلم
لَّمس٣(إليه ورأسه كالثغامة، حيث جيء به و( أبيض، فقال النيب لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص :)) ـٰذا غريوا ه

وجنبوه ((: إن قوله:  قال مجاعة من احملدثني.))غريوه وجنبوه السواد((: ويف رواية. ))البياض
 بالسواد ال  مدرج من كالم الزهري، وهو الذي جعل كثرياً من احملدثني يذهبون إٰىل أن الصبغ))السواد

 من إدراج الزهري، هكذا قال مجاعة من العلماء يف ))وجنبوه السواد((: بأس به وليس حمرماً؛ ألن لفظة
 .التمثيل ملدرجات الزهري

 ِخهتانا وقح ِرفْهفَاع جبدم 
 

 ٍن عن أَِخهوما روى كُلُّ قَِري 
  ِرقفْتا الْمنا ذَكَرمِفي هِضدطّ  وخلَفْظًا و ِفقتاًمِفقتم  

ـٰذا النوع وما بعده هو من ملح العلم، وليس من األساسيات اهللايقول رمحه  ـٰذا النوع، ه  يف بيان ه
 :  ونذكرها حىت يعرفها الطالب، يقولاهللاليت ينبغي أن تضبط؛ لكن ذكرها املؤلف رمحه 

 جبدم  .......................موأَِخه نٍن عى كُلُّ قَِريوا ر 

                                           
 ).١٣٦(كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء والغر احملجلون من آثار الوضوء، حديث رقم : البخاري) ١(

 ).٢٤٦(كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء، حديث رقم : مسلم
األصح يف ٰهذه املسألة شرعية اإلطالة يف التحجيل خاصة، وذلك بالشروع ): ١/٢٩٨(عليقه على فتح الباري قال الشيخ ابن باز يف ت

يف العضد والساق تكميالً للمفروض من غسل اليدين والقدمني، كما صرح أبو هريرة برفع ذلك إىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يف 
 .واهللا أعلم. رواية مسلم

 ).٢١٠٢(كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو محرة وحترميه بالسواد، حديث رقم : مسلم) ٢(
هو نبت أبيض الزهر والثمر شبه بياض : الثغامة بثاء مثلثة مفتوحة مث غني معجمة خمففة، قال أبو عبيد): ٧/٢٦٧(قال النووي ) ٣(

 . امللحشجرة تبيض كأا: الشيب به، وقال ابن األعرايب
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ما رواه كل قرين عن أخه يعين عن أخيه عن قرينه، والقرين هنا هو ما : عرف احلديث املدبج بأنه
 .اتفقت مرتبته

ـٰذا مدجباً  .فإذا روى الصحايب عن الصحايب يكون ه
ـٰذا أيضاً مدجباً  .ما رواه التابعي عن التابعي يكون ه

 .بعي عن تابع التابعي يكون مدجباًما رواه تابع التا
ـٰذا من ملح العلم، ال يتوقف عليه صحة وال ضعف  .وه

 عن عائشة، وكذلك رواية عائشة -رِضي اُهللا عنه-من أشهر مدجبات الصحابة ما يرويه أبو هريرة 
 .عنه، فإا من أمثلة املدبج، وابن عمر عن عمر من حيث الصحبة

ـٰذا كثرية، ـٰذا الفن ليست بذاك الذي يهم، إال يف معرفة مرسل الصحايب فاألمثلة يف ه  وفائدة ه
ـٰذا مفيداً، وأما من عدا  على القول بأن مرسل الصحايب بعضهم يشترط معرفة من أرسل عنه، فيكون ه

 .ذلك فإنه ال يفيد، يعين يف رواية التابعي عن التابعي ال تفيد
عي عن تابعي عن تابعي، هذا احلديث فيه جيتمع التمثيل به من أمثلة املدبج حديث النية فإنه رواه تاب

 .لعدة أنواع من أنواع املصطلح، فإن حديث النية رواه تابعي عن تابعي عن تابعي
ـٰذه األنواع تكفي عن الباقي  ـٰذا تتمة البيت) فَاعِرفْه حقا وانتِخه(ه  .ه

تخاء هو االفتخار بالشيء، انتخى بكذا أي افتخر بكذا، ؟ يعين افتخر مبعرفته، االن)وانتِخه( ما معىن 
 . افتخر مبعرفته واإلحاطة بهأي) فَاعِرفْه حقا وانتِخه: (فقوله رمحه اهللا

املتفق واملفترق، نتركها إن شاء اهللا إىل الدرس : مث انتقل املؤلف إٰىل ذكر نوعني من أنواع احلديث
ـٰذه املنظومةالقادم، الدرس القادم إن شاء اهللا  . سنتمكن بإذن اهللا من إاء ما تبقى من ه

����� 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 :قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل

  متِفقاًمتِفق لَفْظًا وخطّ  كَرنا الْمفْتِرقوِضده ِفيما ذَ 
 مؤتِلف متِفق الْخـطِّ فَقَـطْ       وِضده مختِلف فَاخش الْغلَطْ    
 والْمنكَر الْفَرد ِبِه راٍو غَـدا       ُ ال يحِمـلُ التفَـردا      تعِديلُه 
 كُه ما واِحد ِبِه انفَـرد     ومتر  فَهـو كَـرد   وأَجمعوا ِلضعِفِه    
     ـوعضوالْم فَذَِلك يبلى النع    وعنصالْم لَقتخالْم الْكَِذبو 
 يــمقُــوينسيــةَ الْبمظُونا مهت    قَدو  وكْنِر الْمهوكَالْج تِنأَت 
  ِبأَربٍع أَتتفَوق الثَّالِثني  مـت أَبياتها  ثُـم ِبخيـٍر ختِ       

ـٰذه األبيات اليت ختم ا  املؤلفيقول ـٰذه املنظومة يف درسنا، هي آخر  رمحه اهللا يف ه ه
ـٰذه املنظومة، يقول رمحه اهللا  : ما نتكلم عليه من ه

ِرقفْتا الْمنا ذَكَرمِفي هِضدطّ  وخلَفْظًا و ِفقتاًمم ِفقت 
ـٰذا البيت يشري إٰىل فن من الفنون اليت  يعتين ا أهل االصطالح، وهي ما يعرف باملتفق وه

 .واملفترق
اتفاق أمساء الرواة وأمساء آبائهم فصاعداً، يعين وآباء آبائهم خطّاً ولفظاً : املتفق هو

 .وأشخاصهم خمتلفة
ـٰذا الفن املتفق واملفترق هو ـٰذا تعريف ه ق أمساء الرواة وأمساء آبائهم فصاعداً أن يتف: ه

خطّاً ولفظاً، فاالتفاق يف اخلط ويف اللفظ يعين يف التكلم؛ لكن االفتراق يف أي شيء؟ يف 
 .األشخاص، وأشخاصهم مفترقة خمتلفة

حدثين الليث، فالليث حيتمل أنه ابن سعد وهو ثقة من : مثاله الليث، إذا قال الراوي
 .ه الليث بن أيب سليم وهو من أهل التدليساحلفاظ الثقات، وحيتمل أن
حدثين الليث فيحتمل أنه الليث بن سعد، وحيتمل أنه الليث بن أيب : فإذا أطلق الراوي قال

ـٰذا أنه يف االتفاق واالفتراق اتفاق يف أمساء من  سليم؛ ألما متعاصران، وفهم من ه
 .تعاصروا، أو تشتبه بسبب االتفاق الرواية
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أن يكون يف االسم فقط كما مثلنا بالليث، أو باالسم واسم األب كاخلليل واالتفاق إما 
 .بن أمحد، فإن ستة امسهم اخلليل بن أمحد، أشهرهم شيخ سيبويه

كذلك تتفق أمساؤهم وأمساء آبائهم وأمساء أجدادهم، مثل أمحد بن جعفر بن محدان، فهناك 
ـٰذا االسم  .أربعة متعاصرون يف طبقة واحدة كلهم يسمى ه

ـٰذا يسمى بأي شيء؟ املتفق واملفترق، املتفق يف اللفظ واخلط واملفترق يف األشخاص  فه
 .واملعنيني

ـٰذا  وقد اعتىن أهل احلديث ذا وحق هلم أن يعتنوا به؛ ألن االختالط واالشتباه يف ه
ينجم عنه أمر جلل وهو تصحيح الضعيف أو تضعيف الصحيح، بناء على من املراد بصاحب 

ـٰذا االشتباه قد يؤول باإلنسان االسم ، هل هو فالن أو فالن؟ فاتفاق األمساء يورد اشتباهاً، ه
 .إٰىل تضعيف الصحيح أو تصحيح الضعيف

 .ولذلك اعتىن أهل احلديث ذا الفن، فألّفوا فيه مؤلفات ليبينوا املفترق واملتفق من األمساء
ـٰذا أن املتفق واملفترق هو مما يتعلق ب أمساء الرواة؛ أي بأمساء نقلة احلديث، وفُهم من ه

 .فليس له شأن يف املنت
 :الذي ذكره املؤلف رمحه اهللا يف املنظومة: النوع الثاين

 مؤتِلف متِفـق الْخـطِّ فَقَـطْ        وِضده مختِلف فَاخش الْغلَـطْ    
ـٰذا النوع الثاين الذي ذكره رمحه اهللا مما يقع فيه الوهم بسبب ا ألمساء، مؤتلف متفق ه

 األلقاب أو الكىن أو األنساب أوما اتفقت فيه األمساء : اخلط فقط، املؤتلف من األمساء هو
 .خطّاً دون االتفاق يف اللفظ

إنّ كل راٍو : فيتفق يف اللفظ؛ لكن خيتلف يف النطق، مثاله ِعمارة، فإن أهل احلديث يقولون
 فإنه مضموم األول ما عدا الصحايب، فكلهم )-ع م ا ر ة-عني ميم ألف راء تاء(امسه 

ـٰذا ليس باألمر املتفق ) ِعمارة(إال الصحايب فهو ) عمارة(ينطقون بـ هكذا قالوا، مع أن ه
 .عليه، يعين ليست قاعدة متفقاً عليها بني احملدثني؛ لكن مما ذكر من القواعد املتعلقة باألمساء
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فإا مفتوحة األول ) -ح ب ا ن-ف والنوناحلاء والباء واألل(كل مادة : كذلك يقولون
ـٰذا مما وقع فيه : يف أمساء الرجال، فتقول حبان ما عدا صاحب الصحيح فهو ِحبان، وه

 .اخلالف بينهم أيضاً
ومثاله أيضاً من املؤتلف واملختلف االختالف يف النقط ال سيما يف الوقت األول ملا كانوا 

 .ما ينقطون وأيضاً ما يشكلون
ـٰذا مؤتلف وخمتلفمثل  . سالَم وسالَّم ه

ـٰذا العلم الذي هو علم املؤتلف  ـٰذا من مجلة ما يعرف من ه ومثل البزاز والبزار، فه
 .واملختلف

تبصري املنتبه بتحرير (: وقد ألف فيه أهل احلديث مؤلفات عديدة، من أبرزها وأشهرها
 . حجر رمحه اهللا أي املشتبه من األمساء، وقد ألّفه احلافظ ابن)املشتبه

 :  مث قال
ــردا ــلُ التفَ ــه ال يحِم  تعِديلُ

 
 والْمنكَر الْفَـرد ِبـِه راٍو غَـدا        

احلديث الذي تفرد بروايته من ال يحتمل : املؤلف رمحه اهللا عرف لنا احلديث املنكر بأنه 
 :تفرده

 .إما الامه بالكذب
 .وإما لكثرة غلطه

 . ذلك من األسباب اليت يذكرها العلماء يف سبب رد احلديثوإما لغفلته، أو غري
 .هكذا عرفه رمحه اهللا

ـٰذا التعريف خالف ما هو مشهور عند أكثر احملدثني، حيث عرفوا املنكر بأنه رواية : وه
 .غري الثقة؛ أي رواية الضعيف اليت خيالف ا الثقة

ـٰذا ما رواه الضعيف خمالفاً ملن هو أوثق منه: فاملنكر هو ، أو خمالفاً ملا رواه الثقة، وه
 .أضبط
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أي خمالفاً ) املنكر الذي روى غري الثقه   خمالفاً: (وقد قال الناظم السيوطي يف بيان املنكر
ـٰذا الذي حققه ابن حجر يف خنبة الفكر، ) يف خنبة قد حققه(من؟ الثقة  يشري بذلك إٰىل أن ه

 .رين منهموهو املشهور عند أهل احلديث ال سيما املتأخ
 .إذاً املنكر ما هو؟ ما رواه الضعيف خمالفاً فيه الثقة

ومثّلوا له مبا رواه ابن أيب حامت من طريق حبيب املقري عن أيب إسحاق بسنده إٰىل ابن 
من أقام الصالة وآتى ((: قال رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم: عباس رِضي اُهللا عنه قال

ـٰذا احلديث تفرد به حبيب، وقد قال . ))ام وقرى الضيف دخل اجلنةالزكاة وحج وص فه
ـٰذا احلديث من قرى : أبو حامت إنه منكر؛ ألن غريه من الثّقات مل يذكره، ما ذكر يف ه
 .الضيف

ما رواه الضعيف خمالفاً ما رواه : على كل حال يهمنا معرفة القاعدة يف املنكر، املنكر هو
 .الثقة

 :قال رمحه اهللا
...........................  رتوم       دفَـرِبـِه ان اِحـدا وم كُه 

)رتومأي متروك احلديث) كُه 
     دكَـر ـوِفِه فَهعوا ِلضعمأَجو  .....دفَــرــِه ان   مــا واِحــد ِب

فه، إما لضع: احلديث الذي انفرد بروايته من تركت روايته: عرف رمحه اهللا املتروك بأنه
 .وإما لسوء حفظه، وإما الامه بالكذب، وإما لغفلته، أو فحش روايته، أو فحش خطئه

ـٰذا قد يكون الراوي حافظاً؛ لكنه يطرأ عليه ما يوجب رد روايته  .فه
)٦٢(ومثلوا هلذا مبا أخرجه الترمذي

كان النيب صلَّى : من حديث عمرو بن هارون، وفيه قال 
 .خذ من حليته من عرضها وطوهلااُهللا علَيِه وسلَّم يأ

                                           
: ، قال الشيخ األلباين)٢٧٦٢(كتاب األدب، باب ما جاء يف األخذ من اللحية، حديث رقم :  سنن الترمذي)٦٢(

 .موضوع
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ـٰذا من األمثلة اليت ذكرها أهل العلم للمتروك؛ لكون عمرو بن هارون متروكاً وقد  فه
ـٰذا احلديث : قال عنه بعض احملدثني إنه واٍه متهم، وال يلزم أن يكون متهماً بالكذب يف ه

ما مل يروه من بعينه، إمنا قد يكون متهماً بالكذب يف غريه، أو أنه متهم بالكذب في
 .األحاديث، كأن يكون كذّاباً معروفاً بالكذب

ـٰذا يسمى حديثاً متروكاً، ومرتبة احلديث املتروك أنه من األحاديث الضعيفة جداً،  فه
ـٰذا حديث ضعيف جداً أو حديث واٍه جداً :  احلافظ مثالً ملا يتكلم يف البلوغيقولومنه ما  ه

 .فإنه ألجل أن يف رواته متروكاً
 .يعين فهو كاملردود ال يقبل وال يأخذ) وأَجمعوا ِلضعِفِه فَهو كَرد: (قوله

 : قال رمحه اهللا 
    ـوعضوالْم فَذَِلك يبلى النع      وعـنصالْم لَـقتخالْم الْكَِذبو 

ـٰذا فيه تعريف احلديث املوضوع، احلديث املوضوع هو احلديث املكذوب على النيب : ه
صلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا ع. 

 .إجياد ما مل يكن من قول أو فعل: االختالق هو) الْمختلَق: (وقال املؤلف
احلديث الذي نسب إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وأضيف إليه، ومل يتكلم : واملوضوع هو

وز روايتها حبال من األحوال؛ به ومل يصدر عنه، وهو من األحاديث اليت ال حيتج ا، وال جت
لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عمن روى ((: ألن الراوي للحديث املوضوع أحد الكذّابني، قال النيب ص

ـٰذا يدل على .)٦٣())أنه كذب فهو أحد الكاذبنييرى  حديثاً  رواية األحاديث غلظ وه
 . فيها من ضعف وحيذّر منهااملوضوعة، إال إذا كان الراوي يرويها وينقلها ألجل أن يبني ما

ـٰذا أمر قد درج عليه عمل السلف  .فه
. ))املعدة بيت الداء واحلمية رأس الدواء((: واألحاديث املوضوعة كثرية، منها مثالً

ـٰذا من الكالم الذي يذكر  ـٰذا من األحاديث اليت تذكر وهي ليست من األحاديث، فه فه

                                           
 .مقدمة صحيحه، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابني: مسلم) ٦٣(
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وكثري منها إما أن يكون من كالم . وسلَّم وليس حبديثويضاف إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه 
بعض السلف، أو يكون من احلكم واألقوال املشهورة، مث إذا استحسنها قائلها ال سيما من 

فيضيفها إٰىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ظناً . قال رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم: العوام قال
 . النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قد تكلم بذلكمنه أن

لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوقد قال النيب ص :))ث حبديث يأو–رى أنه كذب من حد:رى أنه  ي
ـٰذا يدل على عظيم التحديث باحلديث . )٦٤()) فهو أحد الكاذبني-كذب كما ذكرنا، وه

قروناً ببيان حاله، حىت ال يغتر السامع ذه املوضوع، فال جيوز سياقه وال ذكره إال م
 .األحاديث ويبين عليها عقْداً أو عمالً

ولو مل ينب عليها عقداً وال عمالً؛ ولكن قد يعتقد أو يظن أن النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قد 
لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عا ص ا وهو مل يتكلم تكلم. 

ـٰذه املنظومة احلديث وقد جعل املؤلف رمح ه اهللا آخر ما ذكر من أقسام احلديث يف ه
ـٰذا من بديع تأليفه حيث ابتدأ باحلديث الصحيح؛ فذكر  املوضوع؛ ألنه أنزل األحاديث، وه

 :يف أقسام احلديث
 ح وهو ما اتصلْأَولُها الصِحي  إسناده وملْ يشذَّ أو يعلْ

 : مث ذكر يف آخره
 والْكَِذب الْمختلَـق الْمصـنوع       النيب فَذَِلك الْموضـوع    على

ـٰذا من بديع التأليف وحسنه  ).ِننووقَد أَتت كَالْجوهِر الْمكْ( :مث قال رمحه اهللا. وه
ـٰذه املنظومة  أتت كاجلوهر، املكنون أي املخفي، وإمنا خيفى اجلوهر صيانةً له أي ه

 .ن أن يدنس أو أن تصل له أيدي من ال يقدره وال حيفظهوحفظاً له م
نسبة إليه، وهي مشهورة بالبيقونية، وأصل النسبة يف البيقوين ) سميتها منظُومةَ الْبيقُوِني(

 .إٰىل بلد يف أي البقاع؟ أين بلدة بيقون؟ يف مصر أو الشام؟ طيب

                                           
 ).٢(مت خترجيه يف الصفحة ) ٦٤(
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 الثَّالِثين ِبأَربٍع أَتتفَوق    ِبخيٍر خِتمـت   متت )٦٥(أقسامها
فوق الثالثني بأربع؛ يعين أربعة وثالثني بيتاً، أتت أقسامها متت؛ يعين أقسام احلديث اليت 

 .رغب يف بياا متت خبري ختمت
ـٰذه املنظومة املختصرة يف علم مصطلح احلديث، وهي من أقصر  وذا تكون قد انتهت ه

 سيما للمبتدئ الذي مل يسبق له دراسة ومعرفة وإحاطة ذا وأخصر املنظومات، فيها فائدة ال
 .الفن

وتصلح أن تكون مقدمة لدراسة ما بعدها من املتون، كاملوقظة والكافية وخنبة الفكر، وما 
ـٰذاأكربأشبه ذلك من املتون، اليت فيها توسع وبسط وحتقيق وحترير   . من ه

ـٰذا املنت، نسأل  اهللا عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وذا نكون قد انتهينا من ه
 .والعمل الصاحل

����� 

 

                                           

 .تهاأَبيا: يف نسخة)٦٥(


